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សូមអបអរសាទរចំេពាះការេេជើសេរើសេដើមឯើកាល យជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើ។ ការេេជើសេរើសេនះេតូវការេសចក្តើកាល ហាន ការេបឹងែេបង និងការប្តួរថា្ត ច់ េដើមឯើរសេ់ទៅក្ធុងេបេទសថ្មើ 
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ចំណុចខាលំ ងរបសស់ហគមន៍គឺថាេយើងេធូើការរួមគា្ធ េដើមឯើេដាះេសាយបញ្ហា នានា និងេដើមឯើកសាងអនាគតរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។ េយើងមានេបព័ន្ធរដា្ឋ ភិបាលែដលមានេស្តរ

ភាព េហើយជនជាតិអូេសា្ត លើេគារពអាជាឭ ធរ និងចបាប់របសរ់ដា្ឋ ភបិាល។ េស្តរភាពរបសេ់យើង វបឯធម៌របសេ់យើង េហើយនិងចបាប់របសេ់យើងេតូវបានេរវបចំេឡើង

េដាយេបវត្តិសាេស្តរបសេ់យើង។ េដាយបានចូលរួមេទៅក្ធុងសហគមន៍អូេសា្ត លើ េលាកអ្ធកនឹងបែន្តមេទៅេលើេបវត្តិៃនេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយេលាកអ្ធកនឹងេបកាន់

េគាលជំហរជយួេរវបចំសហគមនេ៍នះ។

េបេទសអូេសា្ត លើគឺជាទឹកដើដ៏ចំណាសម់ួយ។ វាមានទហំធំំលូឹងេលូើយ និងលក្ខណៈែបលកខុសពើេគ។ វាជាេបេទសមួយែដលមានៃេពទឹកេភលវង និងតំបន់វាលភក់ េឆ្ធរសមុេទ 

និងវាលខ្សាច់ េហើយនិងមានទើេកងុ និងកសិដា្ឋ ន។ វបឯធម៌ជនជាតេិដើមរបសេ់យើងគឺជាវបឯធម៌ចំណាសជ់ាងេគបំធុតេទៅក្ធុងពិភពេលាកែដលបានបន្តទុកមក។ 

េយើងក៏ជាេបជាជាតិេក្មងខ្ខើធងែដរ េបជាជាតិៃនជនចំណាកេសុក។ ការតំាងលេំទៅដា្ឋ នរបសជ់នជាតិអឺរ៉ុបក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើបានចាប់េធ្តើមេទៅឆា្ធំ  1788

និងេយើងបន្តសូាគមន៍ទទួលជនចំណាកេសុកថ្មើេទៅេពលបចូុបឯន្ធេនះ។ 

េបជាជនែដលមកពើេបេទសជាង 200 បានទទួលយកេបេទសអូេសា្ត លើេធូើជាធ៏ះរបសព់ួកេគ។ េដាយេហតុេនះ សងគមរបសេ់យើងគឺជាសងគមែដលមានភាពចេមុះ

ជាតិសាសនេ៍េចើនជាងេគមួយេទៅក្ធុងពិភពេលាក។ េបេទសអូេសា្ត លើបញូួលភាពចេមុះៃនជនជាតិ និងវបឯធម៌ជាមួយនឹងឯកភាពជាតិេបកបេដាយេជាគជ័យ។ 

ភាពជាពលរដ្ឋគឺជាចំណងរួមែដលបានបេងួបបេងួមេយើងទំាងអសគ់ា្ធ ។

អូេសា្ត លើជាេបេទសកាន់លទូិេបជាធិបេតយ្យ។ ភាពជាពលរដ្ឋធ្តលដ់លេ់លាកអ្ធកនូវឱកាសេដើមឯើចូលរួមយ៉ាងេពញទហំឹងេទៅក្ធុងការ កសាងេបជាជាតិេបកាន់

លទ្ធិេបជាធិបេតយ្យរបសេ់យើង។ េនះមានន័យថាេលាកអ្ធកបានេបុងេេបវបខលួនជាេេសចេដើមឯើបំេពញនូវការទទួលខុសេតូវ របសេ់លាកអ្ធកក្ធុងនាមជាសមាជិកធលួវការ

មា្ធ ក់ៃនសហគមន៍អូេសា្ត លើ។ ជនជាតិអូេសា្ត លើមានជេំនវឺេលើគុណតៃមលរួម ដូចជាភាពៃថលថ្ធួរ និងេសរីភាពរបសម់នុស្សមា្ធ ក់ៗ សមភាពរវាងបុរស និងេស្តើ 

េហើយនិងេលើនើតិរដ្ឋ។ ភាពជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើគឺនិយាយអំពើការរសេ់ទៅេដាយេបកាន់ខួាប់នូវគុណតៃមលទំាងេនះេទៅក្ធុងជើវភាពរសេ់ទៅេបចំាៃថូ។
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ការកាល យជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមួយរួប
ការកាល យជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមា្ធ ក់គឺជាលនំំាសខំាន់មួយែដលមនុស្សេធូើការសចូាេបណិធានភក្តើភាពរបសព់ួកេគដលេ់បេទសអូេសា្ត លើ និងេបជាជនអូេសា្ត លើ េហើយនិងបន៏ាប ់

មកមានសិទ្ធិអនុវត្តសិទ្ធិ និងការទទួលខុសេតូវរបសព់ួកេគក្ធុងនាមជាពលរដ្ឋមា្ធ ក់ៃនេបជាជាតិរបសេ់យើង។ 

ការេបឡងចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើ
ការេបឡងចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើេតូវបានេរវបចេំឡើងេដើមឯើវាយតៃមលថាេតើេលាកអ្ធកមានចំេណះដឹងពើេបេទសអូេសា្ត លើេបព័ន្ធេបជាធិេតយ្យរបសអូ់េសា្ត លើ  

ជេំនវឺ និងគុណតៃមល េហើយនិងការទទួលខុសេតូវ និងអភយ័ឯកសិទ្ធៃនភាពជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើេគប់េគាន់ឬេទៅ។

ការេបឡងចូលសញួ្តិគឺជាការេបឡងេដាយេេបើសណំួរែដលមានចេមលើយេេចើនសេមាប់េេជើសេរើសតាមេបព័ន្ធកុំព្ួយទ័រជាភាសាអង់េគលស។ ការេបឡងេនះមាន 20  

សណំួរែដលបានេេជើសេរើសេដាយៃចដន្យ េហើយចាប់ពើៃថូទើ15 ែខវិចូិកា ឆា្ធំ 2020 តេទៅ ការេបឡងក៏នឹងដាក់បញួូលសណំួរស្តើពើគុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ 

ចំនួន 5 េទៅក្ធុងការេបឡង។ 

េដើមឯើេបឡងជាប់ េលាកអ្ធកេតូវេឆលើយសណំួរស្តើពើគុណតៃមលទំាងេបំាេតូវទំាងអស ់េដាយបានពិនុ៏យ៉ាងតិចបំធុតេតឹម 75 ភាគរយៃនសណំួរទំាងអស។់ 

ការេបលងចូលសញួ្តេិតូវបានេធូើេឡើងេទៅតាមការិយាល័យនានាៃនេកសួងសន្តិសុខជាតិេទៅជុំវិញេបេទសអូេសា្ត លើ។ ការេបឡងកេ៏តូវបានេរវបចំតាមេពលេវលាកំណត់ធង

ែដរេទៅតាមទើតំាងនានាេទៅទូទំាងតំបន់ជនបទៃនេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយនិងេទៅតាមេបសកម្មេេកៅេបេទសមួយចំនួន។ 

ការេេតវមេបឡងចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើ
េដើមឯើេេតវមេបឡងចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើ េលាកអ្ធកនឹងេតូវការអានេសវវេភៅធនធានេនះ ភាពជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើ៖ ចំណងរួមរបសេ់យើង

េសវវេភៅធនធានេនះមានែធ្ធកែដលអាចយកមកេបឡង និងែធ្ធកែដលមិនយកមកេបឡង។

ែធ្ធកែដលអាចយកមកេបឡង
ព័តម៌ានទំាងអសែ់ដលេលាកអ្ធកេតូវការយលដ់ឹងេដើមឯើេបឡងចូលសញួ្តិជាប់គឹមានេទៅក្ធុងែធ្ធកទំាងបួនដំបូងៃនេសវវេភៅេនះ៖

• ែធ្ធកទើ 1—េបេទសអូេសា្ត លើ និងជនជាតិរបសខ់លួន

• ែធ្ធកទើ 2—ជំេនវឺងេលើលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ សិទ្ធិ និងេសរីភាពៃនេបេទសអូេសា្ត លើ

• ែធ្ធកទើ 3—រដា្ឋ ភិបាល និងចបាបេ់ទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ

• ែធ្ធកទើ 4—គុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ

េលាកអ្ធកនឹងេតូវការយលដ់ឹងពើព័ត៌មានេទៅក្ធុងែធ្ធកែដលអាចយកមកេបឡងេដើមឯើេឆលើយសណំួរេទៅក្ធងការេបឡងចូលសញួ្តិ។

ែធ្ធកែដលមិនយកមកេបឡង
ែធ្ធកែដលមិនយកមកេបឡងមានព័ត៌មានសខំាន់ៗេដើមឯើជួយេលាកអ្ធកឱ្យយលព់ើេបវត្តិសាេស្ត និងវបឯធម៌ៃនេបេទអូេសា្ត លើ។ េកសួងមិនេធូើេតស្តេលាកអ្ធកេទៅេលើព័ត៌មាន

េនះេទ។

• ែធ្ធកទើ 5—េបេទសអូេសា្ត លើនាេពលបចូុបឯន្ធ

• ែធ្ធកទើ 6—េបវត្តិៃនជនជាតិអូេសា្ត លើរបសេ់យើង

សណំួរសេមាប់អនវុត្ត 
េទៅចុងបញូបៃ់នែធ្ធកែដលអាចយកមកេបឡង មានសណំួរចំនួន 20 សេមាប់ឱ្យេលាកអ្ធកអនុវត្តេដើមឯើជួយេលាកអ្ធកេេតវមេបឡងចូលសញួ្តិ។

សន៏ានុេកម
មានសន៏ានុេកម (បញួើរាយពាក្យសខំាន់ៗ និងអត្តន័យរបសវ់ា) េទៅចុងបញូបៃ់នែធ្ធកទំាងពើរ ែធ្ធកែដលអាចយកមកេបឡង និងែធ្ធកែដលមិនយកមកេបឡង។

ព័ត៌មានបែន្តម
េលាកអ្ធកអាចែសងូរកេយាបលស់្តើពើទើកែនលងែដលេលាកអ្ធកអាចរកព័ត៌មានបែន្តមបានេទៅខាងេេកាយៃនេសវវេភៅធនធានេនះ។
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ជំនួយក្ធុងអំឡុងេពលេបឡងចូលសញួ្តិ 
េយើងរំពឹងថាពលរដ្ឋែដលបេមងុនឹងកាល យជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើភាគេេចើននឹងេតូវេចះអាន និងសរេសរភាសាអង់េគលសែដលចំាបាច់េដើមឯើបំេពញការេបឡងចូលសញួ្តិេដាយមិន

បាច់េតូវការជំនួយ។ បេចូកវិទយាែដលបែនលងអក្សរេទៅជាសេមលងែដលេលាកអ្ធកអាចេេបើេដើមឯើសា្ត ប់សណំួរ និងជេេមើសៃនចេមលើយក៏មានសេមាប់េលាកអ្ធកែដរ។ 

បន៏ាប់ពើការេបឡងចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើ
េបសិនេបើេលាកអ្ធកេបឡងជាប់ េយើងនឹងបន្តពិនិត្យេមើលពាក្យសុចំូលសញួ្តិរបសេ់លាកអ្ធក។ េបសិនេបើពាក្យសុចូំលសញួ្តិរបសេ់លាកអ្ធកបានទទួលការយលេ់ពម េហើយ

េលាកអ្ធកនឹងេតូវចូលរួមពិធើចូលសញួ្តិ េលាកអ្ធកនឹងទទួលបាននូវលិខិតអេញួើញឱ្យចូលរួមពិធើេនះ។ ជាទូេទៅ ពិធើរបសេ់លាកអ្ធកនឹងេបេពឹត្តេទៅក្ធុងរយៈេពលេបំាមួយ

ែខចាប់ពើេពលែដលពាក្យសុចំូលសញួ្តិរបសេ់លាកអ្ធកបានទទួលការយលេ់ពម។ 

ការសចូាេបណិធានចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើ
វាជាការសខំាន់សេមាប់ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើទំាងអសេ់ដើមឯើយលដ់ឹងពើការទទួលខុសេតូវ និងអភ័យឯកសិទ្ធនានា េហើយនិងអត្តន័យៃនការកាល យជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមួយរួប ថាេតើ

េយើងជាជនជាតិអូេសា្ត លើតាមកំេណើត ឬក៏តាមជេេមើស។ េនះមានសារៈសខំាន់ណាសដ់លភ់ាពេជាគជ័យជាបន្តៃនេបជាជាតិរបសេ់យើង។

េទៅេពលេលាកអ្ធកចូលរួមពិធើចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើ េលាកអ្ធកនឹងេធូើសចូាេបណិធានចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើ។

េដាយបានេធូើសចូាេបណិធានដូេច្ធះ េលាកអ្ធកកំពុងេធូើការេប្តជាឭ ជាសាធារណៈចំេពាះេបេទសអូេសា្ត លើ និងកំពុងទទួលយកនូវការទទួលខុសេតូវ និងអភ័យឯកសិទ្ធិនានាៃន

ភាពជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើ។ 

េនះគឺជាការសចូាេបណិធានែដលេលាកអ្ធកនឹងេធូើ៖

ចាប់ពីេពលេនះតេទៅ េទៅេេរោមេពះជាមូាស ់*

ខ្ញុំសូមេធ្ឋីសចូាេបណិធាននូវភករាីភាពរបសខ់្ញុំចំេពាះេបេទសអូេសារា លី េហីយនិងេបជាជនអូេសារា លី

ខ្ញុំសូមចូលរួមចំែណកកួុងជេំនវឺេលីលទួិេបជាធិបេតយ្យរបសេ់បេទសអូេសារា លី

ខ្ញុំសូមេគារពសទិួិ និងេសរីភាពរបសេ់បេទសអូេសារា លី

ខ្ញុំសូមេបរោនខួ់្ប់ និងេគារពចឯាប់របសេ់បេទសអេូសារា លី។

* េលាកអ្ធកអាចេេជើសេរើសថាេតើេលាកអ្ធកេតូវ ឬមិនេតូវេេបើពាក្យ “េទៅេេកាមេពះជាមូាស”់។

េទៅេពលេលាកអ្ធកអានេសវវេភៅេនះ េលាកអ្ធកនឹងទទួលបានការយលដ់ឹងេបេសើរជាងមុនស្តើពើអត្តន័យេទៅពើខាងេេកាយៃនការសចូាេបណិធានេនះ េហើយនិងរេបវប

ែដលេលាកអ្ធកអាចបំេពញតួនាទើរបសេ់លាកអ្ធកឱ្យបានេបេសើរេឡើងេទៅក្ធុងសងគមអូេសា្ត លើ។
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ពិធើចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើ 
ពិធើចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើអាចជាពិធើតូចេដាយមានមនុស្សចូលរួមបន្តិចបន្តួច 

ឬក៏ជាពិធើដ៏ធំែដលមានមនុស្សចូលរួមរាប់រយនាក់ ឬក៏ឈានដលរ់ាប់ពាន់

នាក់ធង។ ជេេមៅៃនអារម្មណ ៍និងេមាទនភាពក្ធុងចំេណាមពលរដ្ឋថ្មើ និងមេន្តើ

ធលួវការេធូើឱ្យពិធើេនះេពាេពញេទៅេដាយភាពសបបាយរីករាយ។ 

េទៅេពលចាបេ់ធ្តើមៃនពិធើចូលសញួ្តិ េលាកអ្ធកអាចទទួលបានការសូាគមន៍ពើ

អ្ធកតំណាងៃនជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិស

េេស្តត (Torres Strait) ែដលជាមូាសេ់បៃពណើៃនទឹកដើេទៅក្ធុងតំបន់របស់

េលាកអ្ធក។ ការសូាគមន៍មកកាន់ពិធើការរបសេ់បេទសបាន និងកំពុងអនវុត្ត

េដាយជនជាតេិដើមអូេសា្ត លើ េទៅេលើមាតុភូមិេបៃពណើរបសព់ួកេគរាប់ពាន់ឆា្ធំ

មកេហើយ។ េលាកអ្ធកនឹងឮនូវពាក្យសូាគមន៍ និងការេលើកទឹកចិត្តពើអ្ធកដឹកនំា

ដៃទេទវតៃនសហគមន៍ ឬក៏តំណាងរដា្ឋ ភិបាលមូលដា្ឋ នរបសេ់លាកអ្ធក។ 

េលាកអ្ធកនឹងអាន ឬថាតាមពាក្យសចូាេបណិធានចូលសញួ្តិអូេសា្ត លើយ៉ាង

ខាលំ ងៗ ជាមួយមនុស្សដៃទេទវតែដលបានេេជើសេរើសេដើមឯើកាល យជាពលរដ្ឋ

អូេសា្ត លើ។ េនះគឺជាែធ្ធកសខំាន់បំធុតៃនពិធើេនះ។ េលាកអ្ធកមិនកាល យជា

ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើ រហូតដលេ់លាកអ្ធកបានេធូើសចូាេបណិធាននូវការេប្តជាឭ

ចេំពាះេបេទសអូេសា្ត លើ។ 

េលាកអ្ធកេតូវបានសូាគមន៍ឱ្យយកគម្ពើរេពះ ឬគម្ពើរេគើស្តសាសនាេដើមឯើកាន់េទៅ

អំឡុងេពលេលាកអ្ធកេធូើសចូាេបណិធាន ប៉ុែន្តេលាកអ្ធកមិនចំាបាច់េតូវេធូើ

ដូេច្ធះេទ។ 

អ្ធកដឹកនំាមកពើសហគមន៍របសេ់លាកអ្ធក ឬតំណាងរដា្ឋ ភបិាលនឹងេធូើសុន៏រកថា

ខលើៗ ស្តើពើអត្តនយ័ៃនភាពជាពលរដ្ឋ។ េលាកអ្ធកនឹងទទួលបានសបំេុតសញួ្តិអូ

េសា្ត លើ េហើយេលាកអ្ធកក៏ទទួលបានវត្តុអនុស្សារីយប៍ន្តិចបន្តួចពើ

សហគមន៍ធងែដរ។ មនុស្សេគប់រួបនឹងេេចវងចេេមវងបទ ‘Advance

Australia Fair’ ែដលជាេភលងជាតិេបេទសអូេសា្ត លើ។ បន៏ាប់ពើពិធើ

ចូលសញួ្តិ េលាកអ្ធកនឹងមានឱកាសជួប និងអបអរសាទរជាមយួជនជាតិ 

អូេសា្ត លើឯេទវតដូចេលាកអ្ធកែដរ។ 

េយើងសូមជូនពរឱ្យេលាកអ្ធកទទួលបានេជាគជ័យេគប់ែបបយ៉ាងក្ធុងការ

កាល យជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមួយរួប េហើយនិងក្ធុងការែសូងរកជើវិតេពាេពញេទៅ

េដាយសន្តិភាព និងវិបុលធលេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។

សេមាប់ព័ត៌មានបែន្តម 
សូមចូលេមើលវុិបសាយថ៍ស្តើពើភាពជាលរដ្ឋអូេសា្ត លើេទៅ 

www.citizenship.gov.au ។
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េទៅេដើម  
ែធ្ធកែដលអាចយកមកេបឡង
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ែធ្ធកទើ 1

េបេទសអូេសា្ត លើ  
និងជនជាតិរបសខ់លួន



ភាពជាពលរដ្ឋអេូសារា ល៖ី ចណំងរមួរបសេ់យងី8

េបេទសអូេសា្ត លើ និងជនជាតិរបសខ់លួន
េទៅក្ធុងពិធើចូលសញួ្តិ េលាកអ្ធកេធូើសចូាេបណិធាននូវភក្តើភាពរបសេ់លាកអ្ធកចំេពាះេបេទសអូេសា្ត លើ និងជនជាតិអូេសា្ត លើ។ េដាយេហតុេនះ វាមានសារៈសខំាន់

សេមាបេ់លាកអ្ធកេដើមឯើែសូងយលព់ើសហគមន៍ និងេបជាជនអូេសា្ត លើ េដាយរាប់បញូួលទំាងេករដំែណលៃនជនជាតិេដើមរបសេ់យើង។ វាក៏ជាការសខំានធ់ងែដរសេមាប់

េលាកអ្ធកេដើមឯើែសូងយលព់ើេបវត្តិសាេស្តេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយនិងថាេតើេយើងបានអភិវឌ្ឍេទៅជាេបជាជាតិពហុវបឯធម៌មួយេបកបេដាយេជាគជ័យ 

និងេស្តរភាពយ៉ាងដូចេម្តច។

េទៅក្ធុងែធ្ធកេនះ េលាកអ្ធកនឹងអានអំពើេពតឹ្តិការណខ៍លះែដលបានធ្តលវ់ិភាគទានដលេ់បវត្តិរបសេ់យើង។ មានព័ត៌មានស្តើពើរដ្ឋ និងែដនដើរបសេ់យើង េហើយនិងទេំនវមទមាល ប់ និ

ងសញ្ញា នានាែដលេយើងសាគ លអ់ត្តសញ្ញា ណេបកបេដាយេមាទនភាពថាជារបសជ់នជាតិអូេសា្ត លើពិតេបាកដ។

ជនជាតិេដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត
(Torres Strait)
អ្ធកេសុកដំបូងរបសអ់ូេសា្ត លើគឺជាជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) ែដលមានវបឯធម៌ និងទេំនវមទមាល ប់បន្តចាសជ់ា

ងេគបងឣសេ់ទៅក្ធុងពិភពេលាក។ 

តាមេបវត្តិសាេស្តជនជាតិេដើមអាបូរីជើនើមកពើេបេទសអូេសា្ត លើដើេគាក និងរដ្ឋតាសា្ម នើយ៉ា។ កំណត់េតារបសប់ុរាណវត្តុវិទូបង្ហា ញថាជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើបានមកដល់

េបេទសអូេសា្ត លើេទៅចេនាល ះ 65.000 និង40.000 ឆា្ធំ កនលងេទៅ ក៏ប៉ែុន្តជនជាតិេដើមអាបូរីជើនើមានជំេនវឺថាពួកេគជាអ្ធកសខំាន់ជាងេគេទៅក្ធុងេបវត្តិបេងកើតទឹកដើេនះ 

េហើយេបវត្តិបេងកើតទឹកដើរបសព់ួកេគចាបេ់ធ្តើមេដាយមានការចាប់េធ្តើមតំាងពើេពលមានការកេកើតដំបូងមកេមលះ។ ជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះ Torres Strait

មកពើេកាះេទៅចេនាល ះចុងភាគខាងេជើងៃនរដ្ឋឃូើនែសលនដ៍ និងេបេទសប៉ាពូញួ៉វហគើេណ។

ជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) មានជំេនវឺ និងទេំនវមទមាល ប់ជាយរូលង់ែដលេទៅែតនំាធលួវពួកេគរហូតដលស់ពូៃថូ

េនះ។ ពួកេគមានទនំាក់ទនំងយ៉ាងេជាលេេជៅជាមយួទឹកដើែដលបានសែម្តងេទៅក្ធុងេរវឺងនិទាន សិលឯៈ និងរបំារបសព់ួកេគ។ វបឯធម៌របសជ់នជាតិេដើមមានភាពចេមុះ េហើ

យជាែធ្ធកែដលមានសារៈសខំាន់មួយៃនអត្តសញ្្ណណជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។ 

ព័តម៌ានបែន្តមស្តើពើជនជាតិេដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait អាចរកេមើលបានេទៅ ែធ្ធកទើ 5—េបេទសអូេសា្ត លើនាេពល

បចុូបឯន្ធនិងែធ្ធកទើ 5—េបវត្តិៃនជនជាតិអូេសា្ត លើរបសេ់យើង. 

ការតំាងលេំទៅដា្ឋ នរបសជ់នជាតិអឺរ៉ុបេលើកដំបូង
ការតំាងលេំទៅដា្ឋ នរបសជ់នជាតិអឺរ៉ុបបានចាប់េធ្តើមេទៅេពលែដលសេំពៅដឹកអ្ធកេទាសចំនួន 11 ដំបូងែដលេគសាគ លថ់ាជា “កងនាវាទើមួយ” បានមកដលព់ើចេកភព

អង់េគលសេទៅៃថូទើ 26ែខមករា ឆា្ធំ 1788 ។ 

េទៅេពលេនាះ ចបាប់ចេកភពអង់េគលសមានលក្ខណៈេឃាេឃៅណាស ់េហើយមន៏ើរឃុឃំំាងមិនអាចមានសមត្តភាពដាក់មនុស្សដ៏េេចើនែដលបានជាប់ពន្ធនាគារេដាយសារ

បទឧេកិដ្ឋរបសព់ួកេគបាន។ េដើមឯើេដាះេសាយបញ្ហា េនះ រដា្ឋ ភិបាលចេកភពអង់េគលសបានសេេមចដឹកជញួួនអ្ធកេទាសេទៅដាក់ឱ្យរសេ់ទៅែធ្ធកមា្ខ ងេទវតៃនពិភពេលាក 

គឺតំបន់អាណានិគមថ្មើៃនរដ្ឋញ៉ួវេសៅែវលស។៍

េទសាភិបាលទើមួយៃនតំបន់អាណានិគមថ្មើៃនរដ្ឋញ៉ួវេសៅែវលសគ៍ឺេលាកនាយនាវាេឈា្ម ះ Arthur Phillip។ តំបន់អាណានិគមេនះបានមានជើវិតគង់វង្ស េហើយេដាយ

សារមានអ្ធកេទាស និងអ្ធកតំាងលេំទៅដា្ឋ នេដាយេសរីបានមកដលក់ានែ់តេេចើន តំបន់អាណានិគមេនះបានលូតលាស ់និងអភវិឌ្ឍេឡើង។ តំបន់អាណានិគមជាេេចើន

េទវតេតូវបានបេងកើតេឡើងេទៅែធ្ធកដៃទេទវតៃនេបេទសអូេសា្ត លើ។

អ្ធកតំាងលេំទៅដា្ឋ នេដាយេសរីដំបូងបានមកពើចេកភពអងេ់គលស និងេបេទសេអវរឡង់ដ៍។ េករដំែណលចេកភពអង់េគលស និងេអវរឡង់បានមានឥទ្ធិពលដ៏ធំេធងមកេលើ

េបវត្តិសាេស្ត វបឯធម៌ និងនេយាបាយក្ធុងេពលថ្មើៗរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។

េទៅឆា្ធំ  1851 ‘ការសេមុកេទៅរកមាស’ បានចាប់េធ្តើម េទៅេពលេគបានរកេឃើញមាសេទៅក្ធុងតំបន់អាណានិគមនានាៃនរដ្ឋញួ៉វេសៅែវលស ៍និងវុិចតូរីយ៉ា។ មនុស្សេទៅ

ជុវំិញពិភពេលាកបានមកកាន់តំបន់អាណានិគមទំាងេនះេដើមឯើធ្សងសណំាងរកេទព្យសមឯត្តិ។ ជនជាតិចិនែដលបានមកដល ់េទៅេពលេនាះគឺជាេកុមជនចំណាកេសកុយ៉ាង

ធំទើមួយែដលមិនែមនមកពើទូើបអឺរ៉ុប។ ក្ធុងរយៈេពល 10 ឆា្ធំ  ចំនួនេបជាជនេបេទសអូេសា្ត លើបានេកើនេឡើងេេចើនជាងពើរដង។



ភាពជាពលរដ្ឋអេូសា្ត លើ៖ ចណំងរមួរបសេ់យើង 9

េបជាជាតិអូេសា្ត លើ
េទៅឆា្ធំ  1901 តំបន់អាណានិគមែដលេទៅដាច់ៗពើគា្ធ បានរួបរួមគា្ធ ជា

សហព័ន្ធៃនរដ្ឋែដលេគេហៅថាកុំម៉ន់េវលអូេសា្ត លើ (Commonwealth of

Australia) ។ គឺេទៅេពលេនះេហើយ ែដលសា្ត ប័នេបជាធិបេតយ្យជាតិរបស់

េយើងេដាយរួមមានសភាជាតិ រដា្ឋ ភិបាល និងតុលាការជាន់ខ្ពសេ់តូវបានបេងកើត

េឡើងេទៅេេកាមរដ្ឋធម្មនុញញាអូេសា្ត លើថ្មើ។េទៅឆា្ធំ 1901 ចំនួនេបជាជនៃនេបេទស

អូេសា្ត លើមានចំនួនេបមាណជាបួនលាននាក់។ ចំនួនេនះមិនបានរាប់បញូួលជ

នជាតេិដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះ ថ័ររិសេេស្តត (Torres

Strait)េទ េដាយសារគា្ម នចំនួនជនជាតិេដើមេទេទើបដលេ់ពល បន៏ាប់ពើការេធូើ

េបជាមតិេទៅក្ធុងឆា្ធំ  1967 េទើបពួកេគេតូវបានរាប់បញួូលេទៅក្ធុងការស៏ង់េមើល

ចំនួនេបជាជនៃនេបេទសអូេសា្ត លើ។

ក្ធុងរវាងពាក់កណាក លទើមួយៃនសតវត្សរ៍ទើ20 កេមតិៃនការេធូើចំណាកេសុក

បានេកើនេឡើងនិងធាល ក់ចុះវិញ។ មានកម្មវិធើសេមាប់េលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្ម

ដលជ់នចំណាកេសកុចេកភពអង់េគលសឱ្យមកតំាងលដំា្ឋ នេទៅទើេនះ េហើយ

មានមនុស្សជាេេចើនបានមកតំាងលេំទៅដា្ឋ ន។

រលកៃនការេធូើចំណាកេសុកែដលមិនែមនជាជនជាតិចេកភពអង់េគលសបានមក 

េទៅេេកាយសេង្គ មេលាកេលើកទើ II េទៅេពលមនុស្សរាប់លាននាក់េទៅ

ទូើបអឺរ៉ុបបានេតូវចាកេចញពើពើមាតុភូមិរបសព់ួកេគ។ ចំនួនជនជាតិអឺរ៉ុប

យ៉ាងេេចើនបានមកេបេទសអូេសា្ត លើេដើមឯើកសាងជើវិតថ្មើ។

ក្ធុងឆា្ធំ ថ្មើៗកនលងមកេនះ កម្មវិធើជនចំណាកេសុក និងជនេភវសខលួនបាននំា

យកមនុស្សមកេបេទសអូេសា្ត លើពើពាសេពញពិភពេលាក។ មនុស្សបានមក

ទើេនះេដើមឯើជួបជុំេគួសារ េដើមឯើកសាងជើវិតថ្មើ ឬក៏េដើមឯើេគចេចញពើភាពេកើេក 

សេង្គ ម ឬក៏ការេធូើទុក្ខបុកេម្ធញ។

ភាពចេមុះៃនេបជាជនអូេសា្ត លើបានេកើនេឡើងក្ធុងរយៈេពលពើរសតវត្សរ៍ចុង

េេកាយេនះ។ សងគមរុងេរវឺង និងចេមុះេនះបានេធូើឱ្យេបេសើរេឡើងនូវការធ្សារ

ភួាបេ់បេទសអូេសា្ត លើេទៅនឹងពិភពេលាក។ ក្ធុងខណៈែដលេយើងអបអរសាទរ

ភាពចេមុះៃនេបជាជនអូេសា្ត លើ េយើងកម៏ានេគាលបំណងេដើមឯើកសាង

េបជាជាតិមួយែដលធ្សារភួាប់គា្ធ  និងរួបរួមគា្ធ ជាធលុងមួយ។

ភាសាជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើគឺភាសាអង់េគលស។ វាជាែធ្ធកមួយៃន 

អត្តសញ្ញា ណជាតិរបសេ់យើង។ ក្ធុងការរក្សាគុណតៃមលៃនេបេទសអូេសា្ត លើ 

ជនចំណាកេសុកគួរេរវន និងេេបើភាសាអង់េគលសេដើមឯើជួយពួកេគឱ្យចូលរួម

េទៅក្ធុងសងគមអូេសា្ត លើ។ ទនំាក់ទនំងជាភាសាអង់េគលសគឺមានសារៈសខំាន់

េដើមឯើទទួលបានធលេបេយាជន៍េេចើនបំធុត េទៅក្ធុងការរសេ់ទៅ និងការ

េធូើការង្រក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។ 

ភាសាដៃទេទវតក៏េតូវបានឱ្យតៃមលធងែដរេដាយរួមមានភាសាេធ្សងៗរបសជ់ន

ជាតិេដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres 

Strait) ជាង 100 ភាសា។
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រដ្ឋ និងែដនដើៃនេបេទសអូេសា្ត លើ
កុំម៉នេ់វលអូេសា្ត លើ (Commonwealth of Australia) គឺជាសហព័ន្ធៃនរដ្ឋ និងែដនដើ។ មានរដ្ឋចំនួនេបំាមយួ និងែដនដើចំនួនពើរ។ េកងុកង់េបរ៉ាគឺជារាជធានើៃន

េបេទសអូេសា្ត លើ េហើយរដ្ឋ និងែដនដើេគាគនើមួយៗមានរាជធានើរបសខ់លួន។

រដ្ឋ រាជធានើ

New South Wales (NSW) Sydney

Victoria (Vic.) Melbourne

Queensland (Qld) Brisbane

Western Australia (WA) Perth

South Australia (SA) Adelaide

Tasmania (Tas.) Hobart

Territory Capital city

Australian Capital Territory (ACT) Canberra

Northern Territory (NT) Darwin

Darwin

Brisbane

Hobart

Melbourne

ែដនដីរាជធានីអូេសារា លី

Perth
Adelaide

រដ្ឋឃូីនែសូនដ៍

រដ្ឋញូ៉វេសៅេវលស៍

ែដនដី ខាងេជីង

រដ្ឋអូេសារា លីខាងលិច

រដ្ឋអូេសារា លីខាងតឯូង

រដ្ឋតាសូានីយ៉ា

រដ្ឋវុិចតូរីយ៉ា
Canberra

Sydney
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រដ្ឋ

ញូ៉វេសៅែវលស ៍(New South Wales) គឺជាតំបន់អាណានិគមទើមួយែដលបានបេងកើតេឡើងេដាយជនជាតិចេកភព

អង់េគលស។ េកុងសុើដនើ (Sydney) គឺជារាជធានើៃនរដ្ឋញ៉ួវេសៅែវលស ៍េហើយជាទើេកងុធំជាងេគបងឣសរ់បសេ់បជាជាតិ។ សា្ព ន 

Sydney Harbour និងេរាងេលា្ខ នអូេប៉រ៉ាៃនេកុងសុើដនើ (Sydney Opera House) គឺជារួបតំណាងលឯើលបាញ។

វុិចតូរីយ៉ា (Victoria) គឺជារដ្ឋដើេគាកែដលតូចជាងេគបងឣស។់ រាជធានើៃនរដ្ឋវុិចតូរីយ៉ាគឺទើេកងុែម៉លប៊ន (Melbourne) ។ 

អគារសាឣ តៗជាេេចើនេទៅរដ្ឋវុិចតូរីយ៉ាបានកសាងេឡើងពើេទព្យសមឯត្តិបានមកេដាយសារការសេមកុេទៅរកមាសក្ធុងទស្ស

វត្សរ៍ឆា្ធំ  1850។ រួបតំណាងលឯើលបាញៃនរដ្ឋវុិចតូរីយ៉ារាប់បញួូលទើធាល េលងកើឡាេគើឃើត (Melbourne Cricket

Ground) សសរថ្មទំាង 12 (12 Apostles) េហើយនិងរាជអគារតំាងពិព័រណ៌ (the Royal Exhibition Building) 

។

ឃូីនែសូនដ៍ (Queensland) គឺរដ្ឋធំជាងេគទើពើរ។ រាជធានើៃនរដ្ឋឃូើនែសលនដ៍គឺទើេកុងេពើសេប៊ន (Brisbane) ។ េកាះ 

Torres Strait ស្តិតេទៅភាគខាងេជើងៃនរដ្ឋ េហើយជួរថ្មប៉េបះទឹកែដលមានថាក ថ្មដ៏ធំលូឹងេលូើយ (Great Barrier Reef) 

ែដលលឯើលបាញទូទំាងពិភពេលាកលាតសន្ធឹងេទៅតាមេឆ្ធរសមុេទខាងេកើតរបសខ់លួន។ ឃូើនែសលនដ៍មានៃេពទឹកេភលវងតំបន់

េតូពិច តំបនេ់ឆ្ធរសមេុទែដលមានសើតុណហា ភាពមធ្យម េហើយនិងដើេទៅឆូាយពើសមុេទសូួតជាញឹកញាប់។ 

អូេសារា លីខាងលិច (Western Australia) គឺជារដ្ឋធំជាងេគបំធុត។ េភើត (Perth) គឺជារាជធានើៃនរដ្ឋអូេសា្ត លើភាគខាង

លិច។ តំបន់ខាងេកើតៃនរដ្ឋភាគេេចើនជាវាលខ្សាច់ រីឯតំបន់និរតើសមឯួរេទៅេដាយតំបន់កសិកម្ម និងដំាទពំំាងបាយជូរេធូើេសា។ 

រដ្ឋេនះជាលេំទៅដា្ឋ នសេមាប់គេេមាងជើកយកធនធានែរ៉ធំៗជាេេចើន។ រួបតំណាងលឯើលបាញ

ៃនរដ្ឋអូេសា្ត លើខាងលិចរួមមានេឆ្ធរសមុេទ Ningaloo Coast ទេនល Margaret River េហើយនិងតំបន់េទសភាព 

Kimberley ។

អូេសារា លីខាងតឯូង (South Australia) មានេធ្ធរេចំាងសមុេទែដលមានថំ៏ាងថ្មធំៗ និងតំបនធ់លិតេសាទពំំាងបាយជូរដ៏លឯើ

លបាញជាេេចើន។ េកុងអាដឹែឡត (Adelaide) ែដលជារាជធានើមានគំរួសា្ត បត្យកម្មអាណានិគមសាឣ តៗ ជាេេចើន។ រួបតំណាង

លឯើលបាញៃនរដ្ឋអូេសា្ត លើខាងតឯួងរួមមានេជលងភ្ធំ Barossa Valley និងជួរភ្ធំ Flinders Ranges ។

តាសូានីយ៉ា (Tasmania) គឺជារដ្ឋែដលតូចជាងេគបំធុតែដលេទៅដាច់ពើដើេគាកេដាយេចកសមុេទ Bass Strait។ 

រាជធានើៃនរដ្ឋតាសា្ម នើយ៉ាគឺេកងុហូបាត (Hobart) ។ កែនលងភាគេេចើនេទៅេលើេកាះមានេទសភាពៃេពរេហាឋានធម្មជាតិដ៏

េសសប់េំពង។ រួបតំណាងលឯើលបាញៃនរដ្ឋតាសា្ម នើយ៉ារួមមានភ្ធំ Cradle Mountain កំពង់ែធ Port Arthur

និងឆកសមេុទ Bay of Fires ។

ែដនដើ

ែដនដីរាជធានីអូេសារា លី (Australian Capital Territory) ស្តិតេទៅចេនាល ះទើេកុង សុើដនើ និងទើេកុងែម៉លប៊ន។ 

វាជាលេំទៅដា្ឋ នសេមាប់រាជធានើរបសេ់បជាជាតិេឈា្ម ះកង់េបរ៉ា (Canberra) ។ សា្ត ប័នជាតិមួយចំនួនមានទើតំាងេទៅរាជធានើ

កង់េបរ៉ា េដាយរាប់បញូួលទំាងមន៏ើររដ្ឋសភា និងតុលាការជាន់ខ្ពសៃ់នេបេទសអូេសា្ត លើ។ 

ែដនដីខាងេជីង (Northern Territory) មានបរិសា្ត នតំបន់េតូពិច េទៅខាងេជើងៃនរដ្ឋ និង វាលខ្សាច់ពណ៌េកហមសូួតេទៅ

ខាងតឯួង។ ដាវីន (Darwin) គឺជារាជធានើ។ រួបតំណាងលឯើលបាញៃនែដនដើខាងេជើងរួមមានភ្ធំ Uluru ភ្ធំ Kata Tjuta

និង ភ្ធំ Kings Canyon ។



ភាពជាពលរដ្ឋអេូសារា ល៖ី ចណំងរមួរបសេ់យងី212

េបៃពណើ

ពិធើការសូាគមន៍េភឭវវចូលេសុក និងពិធើការ

សែម្តងការេគារពដឹងគុណដលមូ់ាសេ់សុក
ពិធើសូាគមន៍ពលរដ្ឋថ្មើចូលេបេទសគឺជាពិធើវបឯធម៌មួយែដលសែម្តងេដាយ

ជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ ឬក៏អាណាពយាបាលរបសជ់នជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះ

ថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) េទៅក្ធុងតំបន់់ែដលសូាគមន៍េភឭវវមកកាន់ទឹកដើ

េបៃពណើរបសព់ួកេគ។ តាមេបៃពណើ ពិធើេនះេតូវសែម្តងេឡើងេដើមឯើធានាថា

េភឭវវេធូើដំេណើរេបកបេដាយសុវត្តិភាព និងទទួលបានការការពារេទៅអំឡុងេពល

ែដលពួកេគេទៅេលើទឹកដើេនាះ។

ពិធើសូាគមន៍េភឭវវចូលេសុកអាចេបារព្ធេឡើងតាមរេបវបេធ្សងៗជាេេចើន 

េដាយរាប់បញូួលទំាងចេេមវង របំា ពិធើដុតសលឹកេឈើ (smoking

ceremonies) ឬក៏សុន៏រកថាជាភាសាេបៃពណើ ឬជាភាសាអង់េគលស។

ពិធើសូាគមន៍េភឭវវចូលេសុកគឺជារេបវបវារៈទើមួយេទៅក្ធុងដំេណើរការៃនពិធើេនះ

េដើមឯើេបើកពិធើមួយ។

ពិធើសែម្តងការេគារពដឹងគុណដលមូ់ាសេ់សុកគឺជាឱកាសមួយ េដើមឯើ

ទទួលសាគ លថ់ាការជួបជុេំនះគេឺទៅេលើទឹកដើរបសជ់នជាតិេដើមអាបូរីជើនើ 

និងជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) េដើមឯើ

េគារពដលអ់ាណពយាបាលតាមេបៃពណើ ជាពិេសសចាសទ់ុេំទៅអតើតកាល និង

បចូុបឯន្ធកាល េហើយនិងសែម្តងការេគារព ដឹងគុណដលជ់នជាតិេដើមអាបូរី

ជើនើ និងជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) ែដល

បានចូលរួមក្ធុងពិធើេនះ។ 

ពិធើសែម្តងការេគារពដឹងគុណដលមូ់ាសេ់សុកគឺេបារព្ធេឡើងជាែធ្ធកមួយៃន

ពិធើសូាគមន៍ និងការេរវបចំចាត់ែចងេទៅក្ធុងកិចូេបជុំ និងក្ធុងពិធើនានា។ 

អ្ធកណាក៏អាចេធូើពិធើសែម្តងការេគារពដឹងគុណដលមូ់ាសេ់សុកបានែដរ។ 

េទៅក្ធុងកិចូេបជុំ និងក្ធុងពិធើនានា ជាទូេទៅពិធើេនះអាចេធូើេដាយេបធាន 

ឬក៏អ្ធកេគប់េគងពិធើ។

ពិធើេបៃពណើទំាងេនះេតូវសែម្តងេឡើងេដើមឯើបង្ហា ញការេគារពចំេពាះជនជាតិេដើម

អាបូរីជើនើ និងជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) ។
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ៃថូសខំាន់ៗសេមាប់ជនជាតិអូេសា្ត លើ

ទិវាបុណ្យជាតិអូេសា្ត លើ (Australia Day)
េទៅៃថូទើ 26 ែខមករាជាេរវងរាលឆ់ា្ធំ  េយើងេធូើពិធើបុណ្យអបអរសាទរទិវា

បុណ្យជាតិអូេសា្ត លើ។ ទិវាបុណ្យជាតិអូេសា្ត លើគឺជាៃថូឈប់សេមាក

សាធារណៈេទៅេគប់រដ្ឋ និងែដនដើេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។ ៃថូេនះគឺជា

ៃថូខួបៃនការមកដលៃ់នកងនាវាទើមយួពើចេកភពអងេ់គលសេទៅឆា្ធំ  1788។ 

េទៅៃថូបុណ្យជាតិអូេសា្ត លើ សហគមន៍នានាេទៅទូទំាងេបេទសអូេសា្ត លើឆលុះ

បញំូ្ងេទៅេលើេបវត្តិសាេស្តរបសេ់យើង េហើយនិងមនុស្សែដលបានចូលរួមវិភាគ

ទានដលស់មិទ្ធិធលរួមរបសេ់យើង។ ៃថូេនះគឺៃថូឈប់សេមាកសាធារណៈ

េបចំាឆា្ធំ ធំជាងេគបងឣសេ់ទៅេបេទសអូេសា្ត លើ។ 

ៃថូបុណ្យជាតិអូេសា្ត លើគឺនិយាយអំពើការដឹងគុណ និងអបអរសាទរដល់

វិភាគទានែដលជនជាតិអូេសា្ត លើេគប់រួបបានេធូើចំេពាះេបជាជាតិសម័យ

បចុូបឯន្ធ និងដ៏សូាហាប់របសេ់យើង៖ ពើជនជាតិេដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតិ

េដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) —ែដលបានរសេ់ទៅ

ទើេនះអសរ់យៈេពលេបមាណជា 65.000ឆា្ធំ េហើយ — មកដលអ់្ធកែដលបាន

រសេ់ទៅទើេនះរាប់ជំនាន់ និងអ្ធកែដលបានមកទើេនះពើេគប់ទិសទើ េទៅក្ធុង

ពិភពេលាកេហើយចាត់ទុកេបេទសេយើងជាេសុកកំេណើត។ ទិវាបុណ្យជាតិ

អូេសា្ត លើេតូវបានេបារព្ធេឡើងេដាយមានពិធើេធ្សងៗេទៅទូទំាងេបេទសអូេសា្ត លើ 

េដាយរួមមានពិធើចូលសញួ្តិពិេសសនានា។

េទៅអំឡុងេពលអបអរសាទរដលៃ់ថូបុណ្យជាតិអូេសា្ត លើ នាយករដ្ឋមេន្តើ

េបកាសេឈា្ម ះជនជាតិអូេសា្ត លើេឆ្ធើមទទួលពានរងូ្នេ់បចំាឆា្ធំ  េទៅរាជធានើ

កងេ់បរ៉ា។

ទិវាបុណ្យជាត ិAnzac Day
ទិវាបុណ្យជាតិ Anzac Day គឺេតូវេបារព្ធេធូើេទៅៃថូទើ25

ែខេមសាជាេរវងរាលឆ់ា្ធំ ។ ទិវាបុណ្យជាតិ Anzac Day េតូវបានេគ

ដាក់េឈា្ម ះតាមអងគភាពកងទ័ពអូេសា្ត លើ និង ណូែវ៉លេហ្សឡង់ែដល

បានចុះពើនាវាេឡើងេគាកេទៅឯឧបទូើប Gallipoli េទៅេបេទសទួរគើ 

េទៅសេង្គ មេលាកេលើកទើមួយ េទៅៃថូទើ25 ែខេមសា ឆា្ធំ 1915 ។ 

ទិវាបុណ្យជាតិ Anzac Day គឺជាៃថូដ៏ឱឡារិកមួយែដលេយើងចងចំាការ

បូជាជើវិតរបសជ់នជាតិអូេសា្ត លើទំាងអសែ់ដលបានចូលបេេមើទ័ព និងសាល ប់

េទៅក្ធុងសេង្គ ម ជេមាល ះ និងេបតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនានា។ េយើងក៏ធ្តល់

កិត្តិយសចំេពាះេសចក្តើកាល ហាន និងការេប្តជាឭ របសក់ងេបដាប់អាវុធបុរស 

និងេស្តើទំាងអសធ់ងែដរ េហើយនិងឆលុះបញំូ្ងេទៅេលើអត្តន័យខុសៗគា្ធ

ជាេេចើនៃនសេង្គ ម។

ព័ត៌មានស្តើពើទិវាបុណ្យជាតិ និងពិធើអបអរសាទរសខំាន់ៗេធ្សងេទវតអាច

េមើលេទៅ ែធ្ធកទើ 5 ស្តើពើេបេទសអូេសា្ត លើក្ធុងេពលបចូុបឯន្ធេនះ។ 
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ទង់ជាតិៃនេបេទសអូេសា្ត លើ
ទង់ជាតិេបេទសអូេសា្ត លើគឺជាទង់ជាតិធលួវការរបសេ់បជាជាតិេយើង។ ទង់ជាតេិធ្សងៗេទវតែដលបានទទួលសាគ លជ់ាធលួវការ េហើយអាចបេង្ហា ះេទៅក្ធុងសហគមន៍ 

រាប់បញួូលទំាងទង់ជាតិជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើអូេសា្ត លើ និងទង់ជាតិជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) អូេសា្ត លើ។

រដ្ឋ និងែដនដើនើមួយៗក៏មានទង់ជាតិថ៏ាលខ់លួនរបសព់ួកេគែដរ ែដលអាចរកេឃើញេទៅទពំ័រទើ11។ 

ទង់ជាតិអូេសា្ត លើ

ទង់ជាតិអូេសា្ត លើមានពណ៌េខវវ ស និងេកហម។

• ‘Union Jack’ ែដលជាទង់ជាតិរបសច់េកភពអងេ់គលសស្តិតេទៅេជុងេឆូង

ខាងេលើ។ វាតំណាងឱ្យេបវត្តិៃនការតំាងលេំទៅដា្ឋ នរបសច់េកភពអង់េគលស

របសេ់យើង េហើយនិងចបាប់ និងសា្ត ប័នែដលេយើងបានទទួលមរកតពើចេកភព

អង់េគលស។

• ថាក យកុំម៉នេ់វលេទៅខាងេេកាម Union Jack ។ ថាក យេនះមានេជុងចំនួន

េបំាពើរ េដាយេជុងនើមួយៗតំណាងឱ្យរដ្ឋទំាងេបំាមយួ និងេជងុមួយតំណាង

ឱ្យែដនដើ។ 

• Southern Cross ែដលេទៅខាងសា្តំ គឺជាេកុមថាក យែដលេយើងអាច

េមើលេឃើញេទៅេលើៃធ៏េមឃខាងតឯួង។
 

ទង់ជាតិជនជាតិេដើមអាបូរីជើនើអូេសា្ត លើ

ទង់ជាតិជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើអូេសា្ត លើមានពណ៌េខៅ្ម  េកហម និងេលវឺង។

• ែធ្ធកពាក់កណា្ត លខាងេលើមានពណ៌េខៅ្ម  និងតំណាងឱ្យជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ

ៃនេបេទសអូេសា្ត លើ។

• ែធ្ធកពាក់កណា្ត លខាងេេកាមមានពណ៌េកហម និងតំណាងឱ្យែធនដើែដល

មានសារៈសខំាន់េទៅក្ធុងពិធើ។

• រងូង់ពណេ៌លវឺងតំណាងឱ្យេពះអាទិត្យ។

ទង់ជាតិជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait)

ទង់ជាតិជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) 

មានពណ៌ៃបតង េខវវ េខៅ្ម  និងស។

• ឆ្ធួតពណ៌ៃបតងតំណាងឱ្យទឹកដើ។

• បន៏ះពណ៌េខវវេទៅកណា្ត លតំណងឱ្យសមុេទ។

• ែខ្សគំនូសពណ៌េខៅ្ម តំណាងឱ្យ ជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត 

(Torres Strait) ។

• េេគវឺងពាក់េទៅេលើកបាលអ្ធករបំាពណ៌សេទៅចំកណា្ត លគឺជានិមិត្តរួបសេមាប់

ជនជាតេិដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) ទំាងអសគ់ា្ធ ។

• េជុងរបសថ់ាក យពណ៌សតំណាងឱ្យេបជុំេកាះេទៅថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) 

េហើយពណ៌សជានិមិត្តរួបៃនសន្តិភាព។
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សញ្ញា របសេ់បេទសអូេសា្ត លើ
សញ្ញា ជាតិកុំម៉នេ់វល (Commonwealth Coat of Arms) 

សញ្ញា ជាតិកុំម៉ន់េវលគឺជាសញ្ញា ធលួវការៃនកុំម៉នេ់វលអូេសា្ត លើ។ 

វាតំណាងឱ្យឯកភាពជាតិរបសេ់យើង។ វាជាអត្តសញ្ញា ណៃនអាជាឭ ធរ និងកម្មសិទ្ធិ

ៃនកុំម៉នេ់វលអូេសា្ត លើ (Commonwealth of Australia)។

• ែខលេទៅចំកណា្ត លតំណាងឱ្យរដ្ឋទំាងេបំាមយួ និងសហព័ន្ធ។

• សតូកងហ់ាគ រួ (kangaroo) និងសតូអុើមញួ (emu) េទែខលមា្ខ ងមួយ។ 

សតូទំាងពើរគឺជាសតូមានេដើមកំេណើតេទៅេបេទសអូេសា្ត លើ។

• ថាក យកុំម៉នេ់វលមាសស្តិតេទៅពើេលើែខល។

• ៃធ៏ខាងេេកាយគឺជាថាក វ៉ាតថលពណ៌មាស (golden wattle) ែដលជាថាក

តំណាងជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។

ថាក តំណាងជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ

ថាក តំណាងជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើគឺជាថាក វ៉ាតថលពណ៌មាស (golden

wattle) ។ េដើមេឈើតូចេនះេេចើនដុះេទៅែប៉កអាេគ្ធយៃ៍នេបេទសអូេសា្ត លើ។ 

វាមានសលឹកពណ៌ៃបតងភលឺ និងថាក ពណ៌េលវឺងដូចមាសជាេេចើនេទៅរដូវថាក រីក។ 

រដ្ឋ និងែដនដើនើមួយៗៃនេបេទសអូេសា្ត លើក៏មាននិមិត្តសញ្ញា ថាក របសខ់លួនែដរ។ 

ពណ៌តំណាងជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ

ពណ៌តំណាងជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើគឺពណ៌ៃបតង និងមាស ែដលជាពណ៌

ៃនថាក វ៉ាតថលពណ៌មាស (golden wattle) ។ ជាធម្មតា ឯកសណា្ឋ នៃន

េកុមកើឡាជាតិរបសេ់យើងមានពណ៌ៃបតង និងពណម៌ាស។

តឯួងជាតិៃនេបេទសអូេសា្ត លើ

តឯួងអូធល (opal) គឺជាតឯួងជាតៃិនេបេទសអូេសា្ត លើ។ េដាយេយាងេទៅតាម

េរវឺងេេពងបូរាណរបសជ់នជាតិេដើមអាបូរីជើនើ មានឥន្ធធនូបានប៉ះនឹងែធនដើ 

េហើយបានបេងកើតជាពណៃ៌នតឯួងអូធលេនះេឡើង។
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េភលងជាតិៃនេបេទសអូេសា្ត លើ
‘Advance Australia Fair’ គឺជាេភលងជាតិៃនេបេទសអូេសា្ត លើ។ េភលងជាតិេនះេតូវបានេគេេចវងេទៅក្ធុងឱកាសែដលមានេពឹត្តិការណជ៍ាតិសខំាន់ៗ 

រួមមាន ដចូជាពិធើចូលសញួ្តិ និងេពឺត្តិការណក៍ើឡាធំៗ។ 

ែធ្ធកទើពើរ

ជំេនវឺេលើលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ សិទ្ធិ
និងេសរីភាពៃនេបេទសអូេសា្ត លើ

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.
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ែធ្ធកទើពើរ

ជំេនវឺេលើលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ សិទ្ធិ 
និងេសរីភាពៃនេបេទសអូេសា្ត លើ
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ជំេនវឺេលើលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ សិទ្ធិ 
និងេសរីភាពៃនេបេទសអូេសា្ត លើ
េទៅក្ធុងពិធើចូលសញួ្តិ េលាកអ្ធកនឹងេធូើសចូាេបណិធានថាេលាកអ្ធកនឹងែចករំែលកជំេនវឺេលើលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ និងេគារពសិទ្ធិ និងេសរីភាព។ 

វាមានសារៈសខំាន់ណាសស់េមាប់េលាកអ្ធកេដើមឯើយលព់ើជំេនវឺេលើលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ និងសិទ្ធិ េហើយនិងេសរីភាពែដលែចករំែលកេដាយជនជាតិអូេសា្ត លើ។

ែធ្ធកេនះេទៅក្ធុងេសវវេភៅមានរាយជំេនវឺ សិទ្ធិ និងេសរីភាពទំាងេនះ។ សេមាប់ព័ណ៌មានបែន្តម សូមេមើលែធ្ធកទើ 4 ស្តើពើគុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។

ជំេនវឺេលើលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យរបសេ់យើង

លិទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមរយៈសភា
េបព័ន្ធរដា្ឋ ភិបាលៃនេបេទសអូេសា្ត លើគឺលិទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមរយៈសភា។ ជាែធ្ធកមួយៃនេបព័ន្ធេនះ អំណាចៃនរដា្ឋ ភិបាលបានមកពើេបជាជនអូេសា្ត លើ ពើេេពាះពលរដ្ឋ 

អូេសា្ត លើេបាះេឆា្ធ តឱ្យមនុស្សេធូើជាតំណាងរបសព់ួកេគេទៅក្ធុងសភា។ តំណាងេទៅក្ធុងសភាេតូវេឆលើយតបេទៅេបជាជន តាមរយៈការេបាះេឆា្ធ តសេមាប់ការសេេមចចិត្ត

ែដលពួកេគេធូើ។

នើតិរដ្ឋ
ជនជាតិអូេសា្ត លើទំាងអសម់ានភាពេស្មើគា្ធ េទៅេេកាមចបាប់។ នើតិរដ្ឋមានន័យថាគា្ម ននរណាមា្ធ ក់ េកុម ឬក៏បទបញញាត្តិសាសនាណាមួយេទៅេលើចបាប់េទ។ មនុស្សេគប់រួបេដាយ

រាប់បញួូលទំាងមនុស្សែដលមានឋានៈអំណាចេទៅក្ធុងសហគមន៍អូេសា្ត លើេតូវែតេគារពចបាប់េបេទសអូេសា្ត លើ។ េនះរាប់បញូួលទំាងរដា្ឋ ភិបាល អ្ធកដឹកនំាសហគមន៍ និង 

សាសនា កដ៏ូចជាអ្ធកជំនួញ និងភា្ធ កង់្រប៉ូលើសែដរ។

ការរសេ់ទៅេដាយមានសន្តិភាពេពញេលញ
ជនជាតិអូេសា្ត លើមានេមាទនភាពែដលបានរសេ់ទៅក្ធុងេបេទសមានសន្តិភាពេពញេលញ េដាយមានេបព័ន្ធរដា្ឋ ភិបាលេស្តរភាពមួយ។ ជនជាតិអូេសា្ត លើេជវឺជាក់ថាការថាល សប់្តួ

រគួរេកើតេឡើងតាមរយៈការពិភាក្សាគា្ធ  ការបញូុះបញូួលេដាយសន្តិវិធើ និងតាមរយៈដំេណើរការេបជាធិបេតយ្យ។ េយើងបដិេសធនូវអំេពើហឹង្សាែដលជាវិធើមួយេដើមឯើែកែេបចិត្ត

គំនិតរបសម់នុស្សមា្ធ ក់ ឬក៏ចបាប់។

ការេគារពចំេពាះបុគគលទំាងអសេ់ដាយមិនគិតពើសាវតារ
េបព័ន្ធេបជាធិបេតយ្យរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើគឺែធឣកេទៅេលើេគាលការណែ៍ដលបុគគលេគប់រួប េដាយមិនគិតពើេបវត្តិរបសព់ួកេគ មានសិទ្ធិ និងសមភាពេទៅេេកាមចបាប់

អូេសា្ត លើ។ ជនជាតិអូេសា្ត លើទំាងអសេ់តូវេបេពឹត្តចេំពាះគា្ធ េទៅវិញេទៅមកេដាយភាពៃថលថ្ធួរ និងការេគារព េដាយមិនគិតពើពើពូជសាន៍ េបេទសេដើមកេំណើត េភទ 

ការតេមង់ទិសធលួវេភទ សា្ត នភាពេគួសារ អាយុ ពិការភាព មរតក វបឯធម៌ នេយាបាយ េទព្យសមឯត្តិ ឬសាសនា េឡើយ។
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េសរីភាពរបសេ់យើង

េសរីភាពក្ធុងការនិយាយស្តើ 
និងេសរីភាពក្ធុងការសែម្តងមតិ
េសរីភាពខាងការនយិាយស្តើគឺជាគុណតៃមលដ៏សខំាន់មួយរបសេ់បេទសអូ

អូេសា្ត លើ េហើយនិងគំាេទេបព័ន្ធេបជាធិបេតយ្យរបសេ់យើង។ ឧទាហរណ ៍

មនុស្សអាចទេិតវនរដា្ឋ ភិបាល តវ៉ាេបឆំាងេសចក្តើសេេមចរបសរ់ដា្ឋ ភបិាល 

េដាយសន្តិវិធើ េហើយនិងេធូើយុទ្ធនាការេដើមឯើែកែេបចបាប់ ឱ្យែតពួកេគេទៅេគារព

េបាបេ់បេទសអូេសា្ត លើេគប់េពល។ 

េសរីភាពក្ធុងការសែម្តងមតិមានន័យថាមនុស្សអាចបេញូញទស្សនៈ

របសព់ួកេគេដាយរាប់បញួូលទំាងតាមរយៈសិលឯៈ ែខ្សភាពយន្ត តេន្តើ 

និងអក្សរសិលឯ៍។ មនុស្សមានេសរីភាពក្ធុងការជួបជុំគា្ធ េទៅទើកែនលងសាធារណៈ 

ឬក៏ឯកជនេដើមឯើពិភាក្សាអំពើនេយាបាយ និងសងគម។

ចបាប់ៃនេបេទសអូេសា្ត លើេតូវែតេគារពេគប់េពល េទាះជាេទៅេពលចូលរួម

េេបើេបាសេ់សរីភាពក្ធុងការនិយាយស្តើ និងេសរីភាពក្ធុងការបេញូញមតិ

កេ៏ដាយ។ េយើងកេ៏តូវែតេគារពេសរីភាពក្ធុងការនិយាយស្តើ និងេសរីភាពក្ធុង

ការបេញញូមតិរបសអ់្ធកដៃទែដរ។

េសរីភាពក្ធុងការបេងកើតសមាគម
េសរីភាពក្ធុងការបេងកើតសមាគមគឺជាសិទ្ធិបេងកើត និងចូលរួមសមាគមេដើមឯើ

ែសងូរកេគាលេដៅរួម។ ឧទាហរណ ៍េទៅេបេទសអូេសា្ត លើមនុស្សមានេសរីភាព

េដើមឯើចូលរួមក្ធុងអងគការេសបចបាប់ណាមួយក៏បាន ដូចជាបក្សនេយាបាយ 

សហជើព េកុមសាសនា វបឯធម៌ ឬក៏សងគម។ មនុស្សក៏អាចសេេមចចិត្តមិន

ចូលរួមែដរ េហើយមិនអាចេតូវបានបង្ខំឱ្យេធូើដូេច្ធះេទ។

ជនជាតិអូេសា្ត លើអាចជួបជុំជាមួយអ្ធកដៃទេទវតេដើមឯើតវ៉ាេបឆំាងសកម្មភាពរដា្ឋ

ភិបាល ឬក៏អងគការបាន។ េទាះជាយ៉ាងណាក្តើ ចបាប់ៃនេបេទសអូេសា្ត លើ

េតូវែតេគារពេគប់េពល។ េនះមានន័យថាការជួបជុំរេបវបេនះេតូវេធូើេទៅ

េដាយសន្តិវិធើ និងមិនេតូវបងករបួសដលជ់នណាមា្ធ ក់ ឬក៏ការខូតខាតដល់

េទព្យសមឯត្តិណាមយួេទ។

េសរីភាពខាងជំេនវឺសាសនា 
េបេទសអូេសា្ត លើទទួលេករតំែណលសាសនាេគើស្ត-យូដា េហើយជនជាតិអូេសា្ត លើ

ជាេេចើនចាត់ទុកថាពួកេគជាអ្ធកកាន់សាសនាេគើស្ត ប៉ែុន្តមានេបជាជនេទៅក្ធុង

េបេទសអូេសា្ត លើមកពើសាសនាធំៗទំាងអស។់ េបេទសអូេសា្ត លើមានការឈប់

សេមាកសាធារណៈេទៅទិវាបុណ្យសាសនាេគើស្ត ដូចជាៃថូបុណ្យេពះេយស៊ូសុគត 

ៃថូបុណ្យេពះេយស៊ូរសេ់ឡើងវិញ និងៃថូបុណ្យណូែអល។

រដា្ឋ ភិបាល និងចបាប់ចាត់ទុកពលរដ្ឋទំាងអសេ់ស្មើភាពគា្ធ  មិនថាពួកេគមាន

ជំេនវឺ ឬក៏សាសនាអូើេទ។ រដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាស

នាេទ ែដលមានន័យថារដា្ឋ ភិបាលេបេពតឺ្តេទៅ ដាច់េដាយែឡកពើវិហា 

ឬក៏េកុមសាសនាេធ្សងៗេទវត។ េបជាជនេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើមានេសរី

ភាពកាន់សាសនាណាមួយែដលពួកេគបាន េេជើសេរើស។ ពួកេគក៏អាចេេជើសេរើ

សមិនកាន់សាសនាបានែដរ។ 

ចបាប់ៃនេបេទសអូេសា្ត លើេតូវែតេគារពេគប់េពល េទាះជាេទៅេពលចូលរួមក្ធុង កា

រេបតិបត្តិខាងធលួវសាសនាក៏េដាយ។ ក្ធុងខណៈែដលមានជេមាល ះរវាង

ចបាប់េបេទសអូេសា្ត លើ និងការេបតិបត្តិែធ្ធកសាសនា ចបាប់អូេសា្ត លើមាន

េេបវបេលើ។
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សមភាពរបសេ់យើង
េទៅក្ធងេបេទសអូេសា្ត លើមានចបាប់មយួចំនួនែដលធានាថាគា្ម នជនណាមា្ធ ក់េតូវបានេគចាត់ទុកខុសពើអ្ធកដៃទេទវតេទ េដាយសារេភទ ជាតិសាសន៍ ពិការភាព 

ឬក៏អាយុរបសព់ួកេគ។

សមភាពេយនឌ័រ
បុរស និងេស្តើមានសិទ្ធិេស្មើគា្ធ េទៅេបេទសអូេសា្ត លើ។ ការេរើសេអើងេបឆំាងនឹងមនុស្សមា្ធ ក់ េដាយសារេភទរបសព់ួកេគគឺជាការេបឆំាងនឹងចបាប់។

សមភាពៃនឱកាស េហើយនិង ‘ឱកាសដូចគា្ធ ’ (fair go)
ជនជាតិអូេសា្ត លើឱ្យតៃមលេទៅេលើឱកាសេស្មើគា្ធ េទៅក្ធុងសងគមរបសេ់យើង អូើែដលជាញឹកញាប់េគេហៅថា ‘ឱកាសដូចគា្ធ ’ (fair go) ។ េនះមានន័យថាអូើែដលមនុស្សណា

មា្ធ ក់សេេមចបានេទៅក្ធុងជើរិតគួរែតជាលទ្ធធលៃនេទពេកាសល្យ ការង្រ និងការខិតខំេបឹងែេបងរបសព់ួកេគ ជាជាងេដាយសារេទព្យសមឯត្តិ ឬក៏េបវត្តិរបសព់ួកេគ។ 

េនះគឺេដើមឯើធានាថាគា្ម នការែបងែចកវណ្ណ ៈជាធលួវការេទៅក្ធុងសងគមអូេសា្ត លើ។ 

ការទទួលខុសេតូវ និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបសព់លរដ្ឋអូេសា្ត លើ
េទៅេពលេលាកអ្ធកកាល យជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើ េលាកអ្ធកនឹងមានការទទួលខុសេតូវ និងអភ័យឯកសិទ្ធិបែន្តម។ 

ការទទួលខុសេតូវ—អូើែដលេលាកអ្ធកនឹងធ្តលជ់ូនេបេទសអូេសា្ត លើ
ក្ធុងនាមជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមួយរួប េលាកអ្ធកេតូវ៖

• េគារពចបាប់ៃនេបេទសអូេសា្ត លើ

• េបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងេពលេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ និងរដ្ឋ ឬក៏ែដនដើ េហើយនិងក្ធុងការេធូើេបជាមតិ

• ការពារេបេទសអូេសា្ត លើ េបសិនេបើតេមូវការេកើតេឡើង

• ចូលមេេបើេទៅក្ធុងគណៈវិនិចូ័យេទៅតុលាការ េបសិនេបើេតូវបានេកាះេហៅឱ្យេធូើដូេចា្ធ ះ។

អភ័យឯកសិទ្ធិ—អូើែដលេបេទសអូេសា្ត លើនឹងធ្តលជ់ូនេលាកអ្ធក
ក្ធុងនាមជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមួយរួប េលាកអ្ធកអាច៖

• េបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងេពលេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ និងរដ្ឋ ឬក៏ែដនដើ េហើយនិងក្ធុងការេធូើេបជាមតិ

• ដាក់ពាក្យសុចំុះសញួ្តិអូេសា្ត លើឱ្យកូនែដលេកើតេទៅបរេទសតាមតំណវង្សេតកូល

• ដាក់ពាក្យសុកំារង្រេធូើេទៅេសវាសាធារណៈរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ ឬក៏ក្ធុងជួរកងកមាលំ ងការពារេបេទសអូេសា្ត លើ 

• ែសងូរកការេបាះេឆា្ធ តេេជើសតំាងសេមាប់រដ្ឋសភា

• ដាក់ពាក្យសុលំិខិតឆលងែដនអូេសា្ត លើ និងេចញចូលេបេទសអូេសា្ត លើបានេដាយេសរី

• សុជំំនួយែធ្ធកកុងស៊ុលពើមេន្តើអូេសា្ត លើេទៅេពលេទៅេេកៅេបេទស។
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ការទទួលខុសេតូវ
េគារពចបាប់ៃនេបេទសអូេសា្ត លើ
តំណាងរបសេ់យើងេទៅក្ធុងរដា្ឋ ភិបាលេធូើចបាបេ់ដើមឯើរក្សាសងគមឱ្យមានសណា្ត ប់

ធា្ធ ប់ េសរីភាព និងសុវត្តិភាព េហើយនិងេដើមឯើការពារសិទ្ធិរបសេ់យើង។ ជនជាតិ

អូេសា្ត លើទំាងអស ់និងមនុស្សេធ្សងេទវតែដលរសេ់ទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ

េតូវែតេគារពចបាប់ៃនេបេទសអូេសា្ត លើ។ 

សេមាប់ព័ត៌បែន្តមស្តើពើចបាប់សខំាន់ៗមយួចំនួនេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើអាច

រកេឃើញេទៅក្ធុងែធ្ធកទើ 3 ស្តើពើរដា្ឋ ភិបាល និងចបាបេ់ទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។

ការេបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងេពលេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ 
និងរដ្ឋ ឬក៏ែដនដើ េហើយនិងក្ធុងការេធូើេបជាមតិ
ការេបាះេឆា្ធ តគឺជាការទទួលខុសេតូវ សិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិសខំាន់មួយ

សេមាប់ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើទំាងអសែ់ដលមានអាយុ 18ឆា្ធំ េឡើងេទៅ។ 

វាជាការទទួលខុសេតូវមួយសេមាប់ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើទំាងអសែ់ដលមានអាយុ 

18ឆា្ធំ េឡើង េដើមឯើេទៅេបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងេពលេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ និងរដ្ឋ 

ឬក៏ែដនដើ េហើយនិងក្ធុងការេធូើេបជាមតិ ែដលជាការេបាះេឆា្ធ តមួយេដើមឯើ

ែកែេបរដ្ឋធម្មនុញញាេបេទសអូេសា្ត លើ។ េដាយបានេបាះេឆា្ធ ត ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើ

មានសេមលងេទៅក្ធុងរបេបវបេគប់េគងេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយនិងចូលរួម

វិភាគទានដលអ់នាគតរបសេ់បេទស។ 

ការេបាះេឆា្ធ តគឺជាកាតពូកិចូែដលខានមិនបានេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ 

និងរដ្ឋ ឬក៏ែដនដើ។ ការេបាះេឆា្ធ តអាចមិនែមនជាកាតពូកិចូែដលខានមិនបាន

េទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ តរដា្ឋ ភិបាលមូលដា្ឋ នេទៅក្ធុងរដ្ឋមួយចំនួន។ 

សេមាប់ព័ត៌បែន្តមស្តើពើរដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើអាចរកេឃើញេទៅក្ធុង

ែធ្ធកទើ 3 ស្តើពើរដា្ឋ ភិបាល និងចបាបេ់ទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។

ការពារេបេទសអូេសា្ត លើ េបសិនេបើតេមូវការេកើតេឡើង
ក្ធុងខណៈែដលការបេេមើក្ធុងកងកមាលំ ងការពារេបេទសអូេសា្ត លើគឺជាការ

ស្ម័េគចិត្ត ការទទួលខុសេតូវសេមាប់ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើគេឺដើមឯើការពារេបេទស

អូេសា្ត លើ េបសិនេបើតេមូវការេកើតេឡើង។ វាជាការសខំាន់ណាសែ់ដលពលរដ្ឋ

អូេសា្ត លើទំាងអសម់ានការប្តួរថា្ត ច់េដើមឯើចូលរួមជាមួយគា្ធ េដើមឯើការពារេបជាជាតិ 

េហើយនិងរេបវបរសេ់ទៅរបសខ់លួន េបសិនេបើចំាបាច់។ 

ចូលមេេបើេទៅក្ធុងគណៈវិនិចូ័យេទៅតលុាការ េបសិនេបើ
េតូវបានេកាះេហៅឱ្យេធូើដូេចា្ធ ះ
ចូលមេេបើេទៅក្ធុងគណៈវិនិចូ័យេទៅតុលាការ េបសិនេបើេតូវបានតុលាការេស្ធើ 

គឹជាការទទួលខុសេតូវសេមាប់ជនជាតិអូេសា្ត លើែដលមានអាយុ 18ឆា្ធំ េឡើង។ 

គណៈវិនិចូ័យេទៅតុលាការគឺជាេកុមបុរស និងេស្តើអូេសា្ត លើធម្មតាែដលសា្ត ប់ភស្តុ

តាង 

េទៅក្ធុងេរវឺងក្តើតុលាការមួយ េហើយសេេមចថាេតើជនណាមា្ធ ក់មានេទាស 

ឬក៏គា្ម នេទាស។ 

ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើែដលមានេឈា្ម ះេទៅក្ធុងបញួើេបាះេឆា្ធ តអាចេតូវេកាះេហៅឱ្យ

បេេមើេទៅក្ធុងគណៈវិនិចូ័យេទៅតុលាការ។ ការបេេមើក្ធុងគណៈវិនិចូ័យេទៅ

តុលាការជួយធានាថាេបព័ន្ធតុលាការេបើកចំហរ និងមានយុត្តិធម៌។



ភាពជាពលរដ្ឋអេូសារា ល៖ី ចណំងរមួរបសេ់យងី22

អភ័យឯកសិទ្ធិ
ដាក់ពាក្យសុេំធើូការេទៅក្ធុងេសវាសាធារណៈអូេសា្ត លើ និងបេេមើេទៅក្ធុងជួរកងកមាលំ ងការពារេបេទសអូេសា្ត លើ។
អភ័យឯកសិទ្ធិៃនការមានសញួ្តិអូេសា្ត លើគឺអាចដាក់ពាក្យសុកំារង្រេធូើេទៅក្ធុងេសវាសាធារណៈអូេសា្ត លើ និងបេេមើការង្រឱ្យរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើ ឧទាហរណដ៍ូចជាេទៅ

េកសួងធ្តលេ់សវាអូេសា្ត លើ (Services Australia) ឬេកសួងពន្ធដារអូេសា្ត លើ។ 

ពលរដ្ឋអូេសាលើក៏មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុេំធូើការេទៅក្ធុងជួរកងកមាលំ ងការពារេបេទសអូេសា្ត លើ (កងទ័ពេជើងេគាក កងទ័ពេជើងទឹក និងកងទ័ពេជើងអាកាស)។

ែសូងរកការេបាះេឆា្ធ តសេមាប់រដ្ឋសភា
ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើែដលមានអាយុ 18ឆា្ធំ េឡើងេទៅ េហើយអ្ធកែដលគា្ម នសញួ្តិពើរអាចែសូងរកការេបាះេឆា្ធ តសេមាប់សភាថា្ធ ក់សហព័ន្ធ ថា្ធ ក់រដ្ឋ ឬែដនដើបាន។ េនះគឺជាកិត្តិយស 

និងការទទួលខុសេតូវដ៏ខ្ពសក់្ធុងការបេេមើការង្រេទៅក្ធងរដ្ឋសភាអូេសា្ត លើ។

ដាក់ពាក្យសុលំិខិតឆលងែដនអូេសា្ត លើ និងេចញចូលេបេទសអូេសា្ត លើបានេដាយេសរី
េទៅេពលេលាកអ្ធកកាល យជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើ េលាកអ្ធកមានសិទ្ធិរសេ់ទៅេដាយេសរីេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។ េលាកអ្ធកក៏មានអភ័យឯកសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុលំិខិតឆលងែដន

អូេសា្ត លើបានែដរ។ េបសិនេបើេលាកអ្ធកេធូើដំេណើរេទៅបរេទសក្ធុងនាមជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមួយរួប េលាកអ្ធកចូលេបេទសអូេសា្ត លើវិញេដាយេសរី េដាយមិនេតូវការទិដា្ឋ ការេទ។

សុជំំនួយែធ្ធកកុងស៊ុលពើមេន្តើអូេសា្ត លើេទៅេពលេទៅេេកៅេបេទស
េបេទសអូេសា្ត លើមានសា្ត នទូត ឧត្តមស្ធងការដា្ឋ ន ឬសា្ត នកុងស៊ុលេទៅេបេទសជាេេចើន។ ក្ធុងេពលែដលេលាកអ្ធកសា្ធ ក់េទៅេេកៅេបេទស េលាកអ្ធកអាចសុជំំនយួពើមេន្តើរដា្ឋ

ភិបាលអូេសា្ត លើបាន េទៅេពលមានការចំាបាច់។ េនះរាប់បញួូលទំាងករណើភាពអាសន្ធដូចជាការបះេបាររបសព់លរដ្ឋ និងេេគាះធម្មជាតិ។ 

មេន្តើអូេសា្ត លើក៏អាចជយួពលរដ្ឋអូេសា្ត លើេទៅេេកៅេបេទសបានែដរក្ធុងការេដាះេសាយបញ្ហា េតូវការលិខិតឆលងែដនជាបន៏ាន់ និងធ្តលដ់ំបូនា្ម ន េហើយគំាេទេទៅក្ធុងករណើមាន

េេគាះថា្ធ ក់ ជំងឺធូន់ធូរ ឬការសាល ប់។ 

េទៅេពលសា្ធ ក់េទៅក្ធុងេបេទសមួយេធ្សងេទវត េលាកអ្ធកេតូវែតេគារពចបាប់របសេ់បេទសេនាះ។

ដាក់ពាក្យសុចំុះសញួ្តិអូេសា្ត លើឱ្យកូនែដលេកើតេទៅបរេទសតាមតំណរង្សេតកូល
ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើអាចដាក់ពាក្យសុចំុះសញួ្តិអូេសា្ត លើឱ្យកូនែដលេកើតេទៅបរេទសតាមតំណរង្សេតកូលបាន។ 

ការចូលរួមេទៅក្ធុងសងគមអូេសា្ត លើ
េបេទសអូេសា្ត លើេលើកទឹកចិត្តឱ្យពលរដ្ឋទំាងអសច់ូលរួមយ៉ាងសកម្មេទៅក្ធុងសងគម។ ពលរដ្ឋសកម្មមានការទទួលខុសេតូវ និងអភយ័ឯកសិទ្ធិក្ធុងការកសាងអនាគតរបស ់

េបេទសអូេសា្ត លើ។ ឧទាហរណ ៍េលាកអ្ធកអាចូលរួមេកុមសាមគគើអ្ធកជិតខាង (neighbourhood) និងអងគការ សហគមន៍ក្ធុងតំបន់ ស្ម័េគចិត្តេធូើការង្រសងគមកិចូ 

និងសហគមន៍ ចូលរួមអងគការសិលឯៈ និងវបឯធម៌ េហើយនិង ចូលរួមយ៉ាងសកម្មេទៅក្ធុងជើវិតនេយាបាយ។

ការបង់ពន្ធដារគឺជាវិធើមួយេធ្សងេទវតែដលេលាកអ្ធកធ្តលវ់ិភាគទានេដាយថ៏ាលេ់ទៅដលស់ហគមន៍អូេសា្ត លើ និងេតូវបានតេមូវេដាយចបាប់។ ពន្ធដារេតូវបង់េចញពើេបាក់

ែដលេលាកអ្ធករកបាន មិនថាវាបានមកពើការង្រ អាជើវកម្ម ឬការវិនិេយាគេឡើយ េហើយេតូវេបមូលេដាយេកសួងពន្ធដារអូេសា្ត លើ (ATO) ។ ក៏មានពន្ធេលើទនំិញ 

និងេសវាែដរ។ េកសួងពន្ធដារអូេសា្ត លើ (ATO) េធូើការង្រេដើមឯើធានាថាពលរដ្ឋទំាងអសប់ានយលដ់ឹងពើសិទ្ធិ និងកាតពូកិចូពន្ធដាររបសព់ួកេគេដើមឯើបង់ពន្ធដារឱ្យេតឹមេតូវ

តាមចំនួន។ 

ធលេបេយាជន៍ជាេេចើនែដលជនជាតិអូេសា្ត លើបានទទួលគឺេធូើេទៅបានតាមរយៈពន្ធដារ។ ពន្ធដារេតូវបានចំណាយេទៅេលើេសវានានាេដាយរាប់បញួូលទំាងេសវាសុខាភិបាល 

និងអប់រំ ការការពារជាតិ ថ្ធល ់និងធលួវរថេភលើង េហើយនិងសន្តិសុខសងគមែដលទទួលថិកាពើរដា្ឋ ភិបាល។ 

េដាយេធូើការ និងបង់ពន្ធដារ េលាកអ្ធកគំាេទរដា្ឋ ភិបាលធ្តលេ់សវាសខំាន់ៗទំាងេនះេទៅដលស់ហគមន៍អូេសា្ត លើ។ រដា្ឋ ភិបាលរដ្ឋ និងែដនដើ េហើយនិងេកមុេបឹក្សាមូលដា្ឋ នក៏

េបមូលពន្ធដារែដរេដើមឯើបងៃ់ថលេសវាទំាងេនះ។ េសវាទំាងេនះជួយេធូើឱ្យេបេទសអូេសា្ត លើជាេបេទសែដលមានសន្តិភាព និងភាពចេេមើនរុងេរវឺងបានដូចសពូៃថូេនះ។ 
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ែធ្ធកទើបើ 

រដា្ឋ ភិបាល និង 
ចបាប់េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ
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រដា្ឋ ភិបាល និងចបាប់
េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ
េទៅក្ធុងពិធើចូលសញួ្តិ េលាកអ្ធកេធូើសចូាេបណិធានេដើមឯើេបកាន់ខួាប់ និងេគារពតាមចបាប់របសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។ េបព័ន្ធរដា្ឋ ភិបាលៃនេបេទសអូេសា្ត លើគឺលិទ្ធិ

េបជាធិបេតយ្យតាមរយៈសភា។ វាជាការសខំាន់សេមាប់េលាកអ្ធកេដើមឯើយលដ់ឹងពើេបព័ន្ធរដា្ឋ ភិបាលេនះ រេបវបេធូើចបាប់េទៅក្ធុងលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមែបបសភា 

និងរេបវបេគប់េគងចបាប់។ វាក៏មានសារៈសខំាន់ធងែដរេតូវយលដ់ឹងថាក្ធុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរួប េលាកអ្ធកនឹងបេញូញសេមលងេទៅក្ធុងការដឹកនំាេបេទសតាមរេបវបណា។

េតើខ្ញុំបេញូញសេមលងរបសខ់្ញុំេដាយរេបវបណា?

ការេបាះេឆា្ធ ត
ដចូែដលបានគូសបញួ្ក់េទៅក្ធុងែធ្ធកទើ 2 េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ ពលរដ្ឋែដលមានអាយុចាប់ពើ 18ឆា្ធំ េឡើងេទៅេតូវែតចុះេឈា្ម ះេបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ តថា្ធ ក់

សហព័ន្ធ រដ្ឋ និងែដនដើ េហើយការេធូើេបជាមតិេទៅេលើការែកែេបរដ្ឋធម្មនុញញា។ 

េទៅក្ធុងលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមរយៈសភារបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ ពលរដ្ឋបេញូញសេមលងេទៅេលើរេបវបេគប់េគងេបេទសអូេសា្ត លើេដាយេធូើការេបាះេឆា្ធ តឱ្យមនុស្សមយួ

រួបេធូើជាតំណាងរបសព់ួកេគេទៅក្ធុងសភា។ េបសិនេបើេលាកអ្ធកមិនបានចុះេឈា្ម ះេតមឹេតូវេទ េលាកអ្ធកមិនអាចេបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ តបានេទ។ 

ការេបាះេឆា្ធ តគឺជាកាតពូកិចូែដលមិនអាចខានបានេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ តអូេសា្ត លើ ឬេបសិនេបើមានការេធូើេបជាមតិេទៅេលើការែកែេបរដ្ឋធម្មនុញញា។ 

គណៈកម្មការេបាះេឆា្ធ តអូេសា្ត លើ (AEC) គឺជាទើភា្ធ កង់្រកុំម៉ន់េវលែដលទទួលខុសេតូវ សេមាប់ការេធូើការេបាះេឆា្ធ តថា្ធ ក់សហព័ន្ធ និងេបជាមតិ េហើយនិងសេមាប់ការ រក្សា

បញួើេឈា្ម ះេបាះេឆា្ធ តកុំម៉ន់េវល។ គណៈកម្មការេបាះេឆា្ធ តអូេសា្ត លើ (AEC) គឺឯករាជ្យពើរដា្ឋ ភិបាល។ បក្សនេយាបាយ ឬមនុស្សក្ធុងរដា្ឋ ភិបាលមិនអាចមាន 

ឥទ្ធិពលេទៅេលើការសេេមចរបសគ់ណៈកម្មការេបាះេឆា្ធ តអូេសា្ត លើ (AEC) បានេទ។

ក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ ការេបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ តគឺេធូើេឡើងេដាយសនលឹេឆា្ធ តសមូាត់ េដើមឯើឱ្យេលាកអ្ធកមានេសរីភាព និងសុវត្តិភាពេដើមឯើេបាះេឆា្ធ តឱ្យេបក្ខជន 

ណាមា្ធ ក់។ គា្ម នជនណាមា្ធ ក់េតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យដឹងពើអ្ធកែដលេលាកអ្ធកបានេបាះេឆា្ធ តឱ្យេនាះេទ លុះេតាែតេលាកអ្ធកេេជើសេរើសេបាប់ពួកេគ។ េបសិនេបើេលាកអ្ធកមិន

េបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ ត េហើយមិនមានេហតុធលលឣបញួ្ក់ពើការមិនបានេបាះេឆា្ធ តេទ េលាកអ្ធកអាចេតូវបង់ការថាកពិន័យ។ ការេបាះេឆា្ធ តជាប់កាតពូកិចូែដលខា

នមិនបានគឺជាវិធើមួយេដើមឯើធានាថាមនុស្សបេញូញសេមលងេទៅេលើអ្ធកែដលនឹងេគប់េគង និងេធូើជាតំណាងឱ្យពួកេគេទៅក្ធុងសភា។ 

ការេលើកេឡើងបញ្ហា ជាមួយអ្ធកតំណាងរបសអ់្ធក
ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើអាចទាក់ទងអ្ធកតំណាងជាប់េឆា្ធ តរបសព់ួកេគេដើមឯើេលើកេឡើងពើក្តើបារមភានានារបសព់ួកេគស្តើពើេគាលនេយាបាយរបសរ់ដា្ឋ ភិបាល។ តាមវិធើេនះ  

ជនជាតិអូេសា្ត លើទំាងអសអ់ាចបេញូញសេមលងេទៅក្ធុងការបេងកើតចបាប់ និងេគាលនេយាបាយរបសរ់ដា្ឋ ភិបាល។ េបសិនេបើពលរដ្ឋមួយរួបេបាប់តំណាងជាប់េឆា្ធ តរបសេ់គថាច្

បាប់េតូវែតែកែេប តំណាងជាបេ់ឆា្ធ តេនាះគួរពិចារណាេលើអូើែដលបានេស្ធើេឡើង។ 
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េតើេយើងបានបេងកើតេបព័ន្ធរដា្ឋ ភិបាលរបសេ់យើងេដាយរេបវបណា?

សហព័ន្ធ
បន៏ាប់ពើការតំាងលេំទៅដា្ឋ នរបសច់េកភពអង់េគលស និងេទៅមុនឆា្ធំ  1901 េបេទសអូេសា្ត លើមានអាណានិគមចេកភពអង់េគលសែដលេគប់េគងេដាយខលួនឯង េហើយេទៅ

ដាច់េដាយែឡកពើគា្ធ ចំនួនេបំាមយួ។

អាណានិគមនើមួយៗមានរដ្ឋធម្មនុញញា និងចបាប់ថ៏ាលខ់លួនទាក់ទងនឹងការការពារជាតិ អេនា្ត េបេវសន៍ ៃេបសណើយ ៍ពាណិជួកម្ម និងការដឹកជញួួន។ ក៏ប៉ុែន្ត ការេទៅែបកគា្ធ

េនះបានបេងកើតឧបសគគរវាងអាណានិគមទំាងេនះ។ ឧទាហរណ ៍ពាណិជួកម្ម និងការដឹកជញួួនរវាងអាណានិគមទំាងេនះមានតៃមលខ្ពស ់និងមានភាពយឺតយ៉ាវ 

េហើយការអនុវត្តចបាប់េទៅតាមេពែំដនមានការពិបាក។ អាណានិគមែដលេទៅដាច់េដាយែឡកពើគា្ធ ទំាងេនះក៏មានេបព័ន្ធការពារជាតិេខ្សាយែដរ។ 

េដាយសារេហតុេនះ មនុស្សបានចង់បេងបួបេងួមអាណានិគមទំាងេនះេដើមឯើបេងកើតេបជាជាតិែតមួយ។ សខំាន់ជាងេនះ អត្តសញ្ញា ណជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើបាន

ចាប់េធ្តើមមានរួបរាងេឡើង។ េកុមកើឡានានាបានេធូើជាតំណាងឱ្យេបេទសអូេសា្ត លើេទៅអន្តរជាតិ េហើយវបឯធម៌អូេសា្ត លើមួយបានអភិវឌ្ឍេឡើងេទៅក្ធុងចេេមវងេបជាេបិយ 

កំណាព្យ េរវឺង និងសិលឯៈ។ 

ការបេងបួបេងួមេបជាជាតិគឺជាភារៈកិចូដ៏ពិបាកមយួ ប៉ុែន្តេពលេេកាយមក គំនិតបេងកើតេបជាជាតិអូេសា្ត លើែតមួយបានកាល យជាការពិត។ េទៅៃថូទើ1 ែខមករា ឆា្ធំ 1901

អាណានិគមទំាងេនះបានរួបរួមគា្ធ េទៅជាសហព័ន្ធៃនរដ្ឋមួយែដលមានេឈា្ម ះថា កុំម៉នេ់វលអូេសា្ត លើ (Commonwealth of Australia)។ 

រដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើ
ចបាប់រដ្ឋធម្មនុញញារបសក់ុំម៉នេ់វលអូេសា្ត លើឆា្ធំ  1900 (រដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទស 

អូេសា្ត លើ) គឺជាឯកសារេសបចបាប់ែដលែចងពើបទបញញាត្តិមូលដា្ឋ នសេមាប់ 

រដា្ឋ ភបិាលអូេសា្ត លើ។ កាលេដើមេឡើយ រដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើបាន

អនុម័តជាែធ្ធកមួយៃនចបាប់រដ្ឋធម្មនុញញារបសច់េកភពអង់េគលសេទៅឆា្ធំ  1900។ 

េទៅៃថូទើ1 ែខមករា ឆា្ធំ 1901 រដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើបានចូលជាធរមាន 

េហើយអាណានិគមនានាបានកាល យជាេបជាជាតិឯករាជ្យមួយគឺកុំម៉នេ់វលអូេសា្ត លើ 

(Commonwealth of Australia)។

រដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើបានបេងកើតសភាកុំម៉ន់េវលអូេសា្ត លើ 

(Commonwealth of Australia) ែដលមានសភាតំណាងរាេស្តនិង 

េពឹទ្ធសភា។ រដ្ឋធម្មនុញញាេនះក៏បានបេងកើតតុលាការជាន់ខ្ពសៃ់នេបេទសអូេសា្ត លើែដរ 

ែដលមានអំណាចសា្ត ពរេដើមឯើអនុវត្ត និងបកេសាយចបាប់របសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។

ជនជាតិអូេសា្ត លើអាចែកែេបរដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើបានេដាយេបាះេឆា្ធ តេទៅ

ក្ធុងការេធូើេបជាមតិ ដូចជាការេធូើេបជាមតិេទៅឆា្ធំ 1967 ែដលមានជនជាតិ

អូេសា្ត លើចំនួនជាង 90 ភាគរយបានេបាះេឆា្ធ តថា ‘យលេ់ពម’ េដើមឯើអនុញ្ញា តឱ្យជ

នជាតេិដើមអាបូរីជើនើបានរាប់បញួូលក្ធុងជំេរវឺនេបជាជន។ 

េទៅក្ធុងការេធូើេបជាមតិមួយ មានតេមូវការចំនួនភាគេេចើនពើរដងេដើមឯើែកែេប

រដ្ឋធម្មនុញញា ៃនេបេទសអូេសា្ត លើបាន។ េនះមាននយ័ថាចំនួនភាគេេចើនៃន

អ្ធកេបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងរដ្ឋភាគេេចើន េហើយចំនួនភាគេេចើនៃនអ្ធកេបាះេឆា្ធ តេទៅ

ទូទំាងេបេទសេតូវេបាះេឆា្ធ តគំាេទការែកែេប។

រដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើ
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េតើអំណាចរបសរ់ដា្ឋ ភិបាលេតូវបានេតួតពិនិត្យយ៉ាងដចូេម្តច?
រដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើែបងែចកអំណាចរបសរ់ដា្ឋ ភិបាល រវាងអំណាចនើតិបញញាត្តិ (សភា) អំណាចនើតេិបតិបត្តិ (ឧទាហរណន៍ាយករដ្ឋមេន្តើ និងគណៈរដ្ឋមេន្តើ) 

និងអំណាចតលុាការ (េចៅេកម) េដើមឯើបញ្ឈប់ជនមា្ធ ក់ ឬជនមយួេកមុពើការេកា្ត បអំណាចទំាងអស។់

អំណាចនើតិបញញាត្តិ
អំណាចនើតិបញញាត្តិគឺជាអំណាចេធូើចបាប់។ សភាមានអំណាចេដើមឯើេធូើ និងែកែេបចបាប់េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។ សភាបេងកើតេឡើងេដាយតំណាងនានាែដលេេជើសតំាង

េដាយេបជាជនអូេសា្ត លើតាមរយៈការេបាះេឆា្ធ ត។

អំណាចនើតិេបតិបត្តិ
អំណាចនើតិេបតិបត្តិគឺជាអំណាចដាកច់បាប់ឱ្យអនវុត្ត។ អងគនើតិេបតិបត្តិរាប់បញូួលទំាងនាយករដ្ឋមេន្តើ មេន្តើរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើ និងអគគេទសាភបិាល។ រដ្ឋមេន្តើទទួល

ខុសេតូវចំេពាះេកសួងរដា្ឋ ភិបាល។

អំណាចតុលាការ
អំណាចតលុាការគឺជាអំណាចបកេសាយ និងអនវុត្តចបាប់។ តុលាការ និងេចៅេកមគឺឯករាជ្យពើសភា និងរដា្ឋ ភិបាល។

អំណាចទំាងេនះេតូវបានសរេសរេទៅក្ធុងរដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើ។

េតើនរណាជាេបមុខរដ្ឋៃនេបេទសអូេសា្ត លើ?
េបមុខរដ្ឋៃនេបេទសអូេសា្ត លើគេឺពះមហាក្សេតយានើៃនេបេទសអូេសា្ត លើ េពះ 

ករុណាជាអមូាសជ់ើវិតេលើតឯួង េអលើហ្សាែបតទើ ២ (Queen Elizabeth II)។

េពះមហាក្សេតយានើៃនេបេទសអូេសា្ត លើែតងតំាងអគគេទសាភិបាលជា

េពះរាជតំណាងរបសេ់ពះអងគេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។ អគគេទសាភិបាល

េធូើសកម្មភាពេដាយឯករាជ្យពើគណបក្សនេយាបាយទំាងអស។់ េពះមហាក្សេត

យានើគា្ម នេពះរាជតួនាទើេបចំាៃថូេទៅក្ធុងរដា្ឋ ភិបាលេទ។ 

េទៅក្ធុងរដ្ឋនើមួយៗ មានេទសាភិបាលមួយរួបែដលជាេពះរាជតំណាងរបស់

េពះមហាក្សេតយានើេទៅក្ធុងតួនាទើេសេដវងគា្ធ នឹងអគគេទសាភិបាលែដរ។

របបរាជានយិមអាេស័យរដ្ឋធម្មនុញញា
េបេទសអូេសា្ត លើគឺកាន់របបរាជានិយមអាេស័យរដ្ឋធម្មនុញញាែដលមានន័យថា

េពះមហាក្សេតយានើគឺជាេបមុខរដ្ឋៃនេបេទសអូេសា្ត លើ ប៉ុែន្តេតូវបំេពញេពះរាជ

សកម្មភាពឱ្យេសបតាមរដ្ឋធម្មនុញញា។ េដាយសារេពះមហាក្សេតយានើមិនរសេ់ទៅ

ក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េពះរាជអំណាចរបសេ់ពះអងគេតូវបានេធ៏រេទៅឱ្យអគគ

េទសាភិបាលេបចំាេទៅេបេទសអូេសា្ត លើ។ 

េបព័ន្ធៃនលិទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមរយៈសភារបសេ់បេទសអូេសា្ត លើឆលុះបញំូ្ងេទៅ

េលើេបៃពណើរបសច់េកភពអងេ់គលស និងអាេមរិកខាងេជើងែដលបានដាក់បញូួល

គា្ធ តាមវិធើមួយ ែដលជារបសេ់បេទសអូេសា្ត លើសុទ្ធសាធ។ េទៅក្ធុងេបព័ន្ធអូេសា្ត លើ អ្ធ

កដឹកនំារដា្ឋ ភិបាលគឺជានាយករដ្ឋមេន្តើ។
េពះករុណាជាអមូាសជ់ើវិតេលើតឯួង េអលើហ្សាែបតទើ ២
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តួនាទើរបសអ់គគេទសាភិបាល
អគគេទសាភបិាលមិនែមនជាែធ្ធកមយួរបសរ់ដា្ឋ ភបិាលេទ េហើយេតូវរក្សាភាពអពយាេកិត។

តួនាទើរបសអ់គគេទសាភិបាលរួមមាន៖

• ចុះហត្តេលខាេលើពេង្ងចបាប់ទំាងអសែ់ដលអនុម័តេដាយសភាអូេសា្ត លើឱ្យកាល យជាចបាប់ (េនះេគេហៅថាេពះរាជានុញ្ញា តជាធលួវការ- Royal Assent)

• បំេពញភារកិចូេទៅក្ធុងពិធើធលួវការនានា

• ធ្តលក់ារយលេ់ពមចំេពាះការែតងតំាងរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើ េហើយនិងរដ្ឋមេន្តើ េចៅេកមសហព័ន្ធ និងមេន្តើេធ្សងៗេទវតរបសរ់ដា្ឋ ភិបាល។

• ចាប់េធ្តើមដំេណើរការសេមាប់ការេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ

• េធូើជាអគគេមបញួ្ការៃនកងកមាលំ ងការពារេបេទសអូេសា្ត លើ។

អគគេទសាភបិាលក៏មានអំណាចពិេសសធងែដរែដលេគសាគ លថ់ាជា ‘ជាអំណាចបេមុង’ ែដលអាចេេបើបានែតក្ធុងែតកាលៈេទសៈពិេសសប៉ុេណា្ណ ះ។

េតើនរណាខលះជាអ្ធកដឹកនំាៃនេបេទសអូេសា្ត លើ?
េបមុខរដ្ឋ
េពះមហាក្សេតយានើៃនេបេទសអូេសា្ត លើ

អគគេទសាភិបាល
តំណាងៃនេបមុខរដ្ឋេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ

េទសាភិបាល
តំណាងៃនេបមុខរដ្ឋ េទៅក្ធុងរដ្ឋនើមួយៗ

នាយករដ្ឋមេន្តើ
អ្ធកដឹកនំាៃនរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើ

េបមុខរដា្ឋ ភិបាល (Premier)
អ្ធកដឹកនំារដា្ឋ ភបិាលេបចំារដ្ឋ

េបមុខរដ្ឋមេន្តើ (Chief Minister)
អ្ធកដឹកនំារដា្ឋ ភបិាលេបចំាែដនដើ

រដ្ឋមេន្តើរដា្ឋ ភិបាល
សមាជិកសភាេតូវបានេេជើសេរើសេដាយអ្ធកដឹកនំារដា្ឋ ភិបាលេដើមឯើឱ្យទទួល

ខុសេតូវចេំពាះវិស័យមួយរបសរ់ដា្ឋ ភិបាល

សមាជិកសភា (MP)
តំណាងរាេស្តអូេសា្ត លើែដលបានជាប់េឆា្ធ តេទៅក្ធុងសភាអូេសា្ត លើ 

ឬក៏សភាថា្ធ ក់រដ្ឋ។

េពឹទ្ធសភា
តំណាងរដ្ឋ ឬែដនដើែដលជាប់េឆា្ធ តេទៅក្ធុងសភាអូេសា្ត លើ

អភិបាលេកងុ ឬអភបិាលេសុក
អ្ធកដឹកនំាៃនរដា្ឋ ភិបាលមូលដា្ឋ ន

សមាជិកេកមុេបឹក្សា
សមាជិកេកមុេបឹក្សាមូលដា្ឋ នែដលជាប់េឆា្ធ ត

េតើេបេទសអូេសា្ត លើេតូវបានេគបេ់គងយ៉ាងដចូេម្តច?

រដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើ
រដា្ឋ ភបិាលអូេសា្ត លើក៏េតូវបានេគេហៅថារដា្ឋ ភិបាលសហព័ន្ធ ឬក៏រដា្ឋ ភិបាលកុំម៉ន់េវល។ រដា្ឋ ភិបាលមានសមាជិកសភាអូេសា្ត លើែដលមានពើរកេមតិ៖

• សភាតំណាងរាេស្ត

• េពឹទ្ធសភា

េទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើេបាះេឆា្ធ តេេជើសតំាងតំណាងសេមាប់សភានើមួយៗ។ 
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សភាតំណាងរាេស្ត
សភាតំណាងរាេស្តគឺជាសភាមួយេទៅក្ធងសភាអូេសា្ត លើ េឈា្ម ះេធ្សងេទវតសេមាប់

សភាតំណាងរាេស្តគឺសភាជាន់ទាប ឬក៏សភាេបជាជន។ 

េបេទសអូេសា្ត លើបានែបងែចកេទៅជាមណ្ឌ លេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ។ សមាជិកសភា 

(MPs) េធូើជាតំណាងរាេស្តេទៅក្ធុងមណ្ឌ លេបាះេឆា្ធ តរបសព់ួកេគ។ 

ចំនួនសមាជិកសភាសេមាប់រដ្ឋ និងែដនដើនើមយួៗគឺអាេស័យេទៅេលើចំនួនេបជាជនេទៅក្ធុ

ងរដ្ឋ ឬែដនដើេនាះ។ ជាទូេទៅ មានសមាជិកចំនួនជាង 150 រួបែដលបាន 

េេជើសតំាងសេមាប់សភាតំណាងរាេស្ត។

សមាជិកសភាតំណាងរាេស្ត និងេពឹទ្ធសភាពិភាក្សាែវកែញកេទៅេលើសេំណើចបាប់ថ្មើៗ 

េទៅក្ធុងសភាអូេសា្ត លើ។ តួនាទើរបសស់ភាតំណាងរាេស្តគឺពិនិត្យពិចារណា ពិភាក្សា 

ែវកែញក េហើយនិងេបាះេឆា្ធ តេទៅេលើសេំណើចបាប់ថ្មើនានា ឬក៏ការែកែេបចបាប់ េហើយ 

ពិភាក្សាេលើបញ្ហា ែដលមានសារៈសខំាន់ចំេពាះជាតិ។

េពឹទ្ធសភា
េពឹទ្ធសភាគឺជាសភាមយួេធ្សងេទវតេទៅក្ធុងសភាអូេសា្ត លើ។ ជួនកាល េពឹទ្ធសភាេតូវបា

នេគេហៅថាសភាជាន់ខ្ពស ់សភាពិនិត្យេឡើងវិញ ឬក៏ សភារបសរ់ដ្ឋ។ អ្ធកេបាះេឆា្ធ ត 

មកពើរដ្ឋនើមួយៗក៏េេជើសតំាងសមាជិកេពទឹ្ធសភាេដើមឯើេធូើជាតំណាងឱ្យពួកេគ េទៅក្ធុង 

េពឹទ្ធសភា។ រដ្ឋទំាងអសម់ានអ្ធកតំណាងេស្ធើគា្ធ េទៅក្ធុងេពឹទ្ធសភា េដាយមិនគិតពើ 

ទហំ ំឬចំនួនេបជាជនេឡើយ។ មានសមាជិកេពឹទ្ធសភាសរុបចំនួន 76 រួប។ រដ្ឋនើមួយ

ៗេេជើសតំាងសមាជិកេពឹទ្ធសភាចំនួន 12 រួប េហើយែដនដើរាជធានើអូេសា្ត លើ និង 

ែដនដើខាងេជើងេេជើសតំាងសមាជិកេពទឹ្ធសភាចំនួនពើររួបសេមាប់ែដនដើនើមួយៗ។ 

សមាជិកេពឹទ្ធសភាក៏ពិនិត្យពិចារណា ពិភាក្សាែវកែញក េហើយនិងេបាះេឆា្ធ តេទៅ

េលើសេំណើចបាប់ថ្មើនានា ឬក៏ការែកែេបចបាប់ េហើយពិភាក្សាេលើបញ្ហា ែដលមានសារៈ 

សខំាន់ចំេពាះជាតិែដរ។ 

រដា្ឋ ភិបាលរបសរ់ដ្ឋ និងែដនដើ
មានរដ្ឋចំនួនេបំាមយួ និងែដនដើេគាកចំនួនពើរេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។ រដា្ឋ ភិបាលរបសរ់ដ្ឋនើមួយៗមានសភា និងរដ្ឋធម្មនុញញាថ៏ាលរ់បសខ់លួន។ រដា្ឋ ភិបាលរបសរ់ដ្ឋ  

និងែដនដើមានមូលដា្ឋ នេទៅក្ធុងរាជធានើរបសខ់លួន។ អ្ធកដឹកនំាៃនរដា្ឋ ភិបាលរបសរ់ដ្ឋគឺេបមុខរដា្ឋ ភិបាល (Premier) និងអ្ធកដឹកនំាៃនរដា្ឋ ភិបាលរបសែ់ដនដើគឺេបមុខរដ្ឋ 

មេន្តើ (Chief Minister) ។

រដា្ឋ ភបិាលរបសរ់ដ្ឋេធូើេបតិបត្តិការតាមរេបវបេសេដវងគា្ធ េទៅនឹងរដា្ឋ ភបិាលអូេសា្ត លើែដរ។ េទៅក្ធុងរដ្ឋនើមួយៗ េទសាភិបាលេធូើជាតំណាងឱ្យេពះមហាក្សេតយានើៃន 

េបេទសអូេសា្ត លើ។ េទៅក្ធុងែដនដើខាងេជើង េទសាភិបាលេតូវបានែតងតំាងេដាយអគគេទសាភិបាល។ តួនាទើ និងការទទួលខុសេតូវរបសេ់ទសាភិបាលមានលក្ខណៈេសេដវង

េទៅ 

នឹងតួនាទើ និងការទទួលខុសេតូវរបសេ់ទសាភិបាលរបសរ់ដ្ឋែដរ។

រដ្ឋមានសិទ្ធិែដលទទួលសាគ លេ់ដាយរដ្ឋធម្មនុញញា ក្ធុងខណៈែដលែដនដើពុំមានេទ។ រដ្ឋនានាមានអំណាចេដើមឯើអនុម័តចបាប់េដាយេេបើសិទ្ធិថ៏ាលរ់បសព់ួកេគ ក្ធុងខណៈ 

ចបាប់របសែ់ដនដើសូ័យេគប់េគងអាចេតូវែកែេប ឬក៏លុបេចាលេដាយរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើក្ធុងេពលណាក៏បាន។

េទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ តរដ្ឋ និងែដនដើ ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើេបាះេឆា្ធ តេេជើសតំាងតំណាងសេមាប់តំបន់របសព់ួកេគ។ អ្ធកតំណាងទំាងេនះកាល យជាសមាជិកសភាតំណាងរាេស្ត 

របសរ់ដ្ឋ ឬែដនដើែដលពាក់ព័ន្ធ។

រដា្ឋ ភិបាលមូលដា្ឋ ន
រដ្ឋ និងែដនដើខាងេជើងេតូវែបងែចកជាតំបន់រដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ នែដលអាចេហៅថាេកុង េសុក ទើរួមេខត្ត ឬេកុងរដ្ឋបាល។ តំបន់នើមួយៗមានេកុមេបឹក្សាមូលដា្ឋ នថ៏ាល ់

របសខ់លួន។ េកុមេបឹក្សាមូលដា្ឋ នទទួលខុសេតូវសេមាប់ការេធូើែធនការ និងធ្តលេ់សវាេទៅដលស់ហគមន៍មូលដា្ឋ ន។ ពលរដ្ឋេទៅក្ធុងតំបន់រដា្ឋ ភិបាលមូលដា្ឋ ននើមួយៗេបាះេឆា្ធ

តេេជើសតំាងសមាជិកេកុមេបឹក្សាមូលដា្ឋ នរបសព់ួកេគ។

េពទឹ្ធសភា

សភាតំណាងរាេស្ត
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េតើរដា្ឋ ភិបាលទំាងបើកេមិតេធូើអូើខលះ?
ភាពខុសគា្ធ សខំាន់ៗរវាងរដា្ឋ ភិបាលទំាងបើកេមតិគឺថាេទាះជាការទទួលខុសេតូវមយួចំនួនអាចជាន់គា្ធ ក៏េដាយ ែតជាទូេទៅរដា្ឋ ភិបាលកេមិតនើមួយៗធ្តលេ់សវាេធ្សងៗគា្ធ ។

រដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើទទួលខុសេតូវែធ្ធក៖

ពន្ធដារ

ការេគប់េគងេសដ្ឋកិចូជាតិ

អេនា្ត េបេវសន៍ និងការចូលសញួ្តិ

ជំនួយរកការង្រេធូើ

េសវាៃេបសណើយ ៍និងបណា្ត ញគមនាគមន៍

សន្តិសុខសងគម (េបាក់េសាធននវិត្ត និងេបាក់ឧបត្តមភាេគួសារ)

ការការពារេបេទស

ជំនួញ និងពាណិជួកម្ម

អាកាសយានដា្ឋ ន និងសុវត្តិភាពអាកាសចរណ៍

កិចូការបរេទស (ទនំាក់ទនំងជាមួយេបេទសដៃទ) ។

រដា្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងែដនដើទទួលខុសេតូវជាអាទេិលើែធ្ធក៖

មន៏ើរេពទ្យ និងេសវាសុខាភិបាល

សាលាេរវន

ធលួវថ្ធល ់និងធលួវែដក

រុកា្ខ េបមាញ់

ប៉ូលើស និងេសវារថយន្តសេេង្គ ះបន៏ាន់

ការដឹកជញួួនសាធារណៈ

រដា្ឋ ភិបាលមូលដា្ឋ ន (និងរដា្ឋ ភិបាលែដនដើរាជធានើអូេសា្ត លើ)  
ទទួលខុសេតូវែធ្ធក៖

សញ្ញា តាមធលួវថ្ធល ់ការេតួតពិនិត្យចរាចរ

ធលួវថ្ធលត់ាមមូលដា្ឋ ន ធលួវេដើរ សា្ព ន

លូបងហាួរទឹក

ឧទយាន ទើធាល សេមាប់េក្មងេលង អាងែហលទឹក ទើធាល េលងកើឡា

ទើធាល សេមាប់េបាះជំរំ និងកែនលងចតការ៉ាវ៉ាន

ការេតួតពិនិត្យអាហារ និងសាច់

ការេគប់េគងសូរសេមលង និងសតូ

ការេបមូលសេមាម

បណា្ណ ល័យក្ធុងមូលដា្ឋ ន សាល និងមជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍

បញ្ហា ជាក់លាក់េទៅកែនលងេមើលែថេក្មង និងកែនលងេមើលែថមនុស្សចាស់

លិខិតអនុញ្ញា តការសាងសង់

ការេធូើែធនការសងគម

បញ្ហា បរិសា្ត នក្ធុងមូលដា្ឋ ន
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េតើគណបក្សនេយាបាយនានាមានតួនាទើអូើខលះក្ធុងរេបវបេគប់េគងេបេទ
សអូេសា្ត លើ?
គណបក្សនេយាបាយគឺជាេកមុមនុស្សែដលែចករំែលកគំនិតេសេដវងគា្ធ អំពើថាេតើេបេទសគួរេតូវេគប់េគងតាមរេបវបណា។ ពួកេគេធូើការជាមួយគា្ធ េដើមឯើែេបកាល យគំនិត

បក្សរបសព់ួកេគឱ្យេទៅជាចបាប់។ គណបក្សនេយាបាយសខំាន់ៗេទៅេបេទសអូេសា្ត លើគឺគណបក្សេសរីនិយមអូេសា្ត លើ (Liberal Party of Australia) 

គណបក្សពលករអូេសា្ត លើ (Australian Labor Party) គណបក្សជាតិនយិម (Nationals) និងគណបក្សៃបតងអូេសា្ត លើ (Australian Greens)។

សមាជិកសភាភាគេេចើនបំធុតជារបសគ់ណបក្សនេយាបាយ។ សមាជិកសភាមួយចំនួនមិនែមនជារបសគ់ណបក្សនេយាបាយណាមួយេឡើយ េហើយពួកេគេតូវបានេគេហៅថា 

‘សមាជិកសភាឯករាជ្យ’។ 

េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េបជាជនមានេសរីភាពេដើមឯើចូលរួមក្ធុងគណបក្សនេយាបាយមួយ េបសិនេបើពួកេគេេជើសេរើស។ 

េតើរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើេតូវបានបេងកើតេឡើងយ៉ាងដូចេម្តច?
េេកាយពើការេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ ជាទូេទៅរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើគឺេតូវបានបេងកើតេឡើងេដាយគណបក្សនេយាបាយមួយ ឬក៏គណបក្សចេមុះែដលមានសមាជិកភាគេេចើនេទៅក្ធុង

សភាតំណាងរាេស្ត។ អ្ធកដឹកនំាៃនគណបក្សេនះនឹងកាល យជាអ្ធកដឹកនំាេបេទសអូេសា្ត លើគឺ នាយករដ្ឋមេន្តើ។

េេកាយពើការេបាះេឆា្ធ តសហព័ន្ធ គណបក្សនេយាបាយមួយ ឬក៏គណបក្សចេមុះែដលមានសមាជិកេេចើនជាងេគទើពើរេទៅក្ធុងសភាតំណាងរាេស្តបេងកើតគណបក្សេបឆំាង។ 

អ្ធកដឹកនំារបសប់ក្សេបឆំាងេតូវេគេហៅថាេបធានគណបក្សេបឆំាង។

នាយករដ្ឋមេន្តើធ្តលេ់យាបលឱ់្យសមាជិកសភាតំណាងរាេស្ត ឬក៏សមាជិកេពឹទ្ធសភាកាល យជារដ្ឋមេន្តើេទៅក្ធុងរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើ។ អគគេទសាភិបាលជាអ្ធកចុះហត្តេលខា

យលេ់ពមេទៅេលើការែតងតំាងនាយករដ្ឋមេន្តើ និងរដ្ឋមេន្តើ។ 

រដ្ឋមេន្តើរបសរ់ដា្ឋ ភបិាលមានការទទួលខុសេតូវសេមាប់វិស័យមួយរបសរ់ដា្ឋ ភិបាល (េគេហៅថាមុខតំែណងតាមេកសួង) ដចូជាេកសួងការង្រ េកសួងកិចូការជនជាតិេដើម 

ឬកេ៏កសួងរតនាគារជាេដើម។ រដ្ឋមេន្តើែដលមានមុខតែំណងសខំាន់ជាងេគបងឣសប់េងកើតគណៈរដ្ឋមេន្តើែដលជាអងគេធូើេសចក្តើសេេមចសខំាន់របសរ់ដា្ឋ ភិបាល។

េតើចបាប់េតូវេធូើេឡើងយ៉ាងដូចេម្តច?
សភាអូេសា្ត លើមានអំណាចេធូើ ឬែកែេបចបាបេ់ទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើេដើមឯើបេេមើធលេបេយាជន៍េបជាជាតិ។

អគគេទសាភិបាលចុះហត្តេលខាេទៅេលើពេង្ងចបាប់េនះេដើមឯឱ្យវាកាយេទៅជាចបាប់។ េនះេគេហៅថា ‘េពះរាជានុញ្តជាធវការ - Royal Assent’ ។ើ ល ញា លួ

េបសិនេបើសមាជិកសភាតំណាងរាេស្តេធូើសេណចបាប់ថ ឬ ែកែេបចបាប់ែដលមានេសាប់ សេណេនះេតវបានេគេហៅថា ‘ពេង្ងចបាប’់។ំ ើ ្មើ ំ ើ ូ

សភាតំណាងរាេស្ត និងេពឹទ្ធសភាពិនិត្យពិចារណា ជែជកែវកែញក និងេបាះេឆាតេទៅេលើថាេតើពួកេគយលេសបតាមពេង្ងចបាប់េនះ ឬក៏មិនយលេពម។្ធ ់ ់

េបសិនេបើសមាជិកភាគេេចើនេទៅក្ធុងសភានមួយៗយលេសបេទៅនឹងពេង្ងចបាប់េនះ វានឹងេតវបញនេទៅអគគេទសាភិបាល។ ើ ់ ូ ួួ

សភារដ្ឋ និងសភាែដនដើេធូើចបាប់ថ៏ាលខ់លួនរបសព់ួកេគតាមវិធើេសេដវងគា្ធ េនះែដរ។ 
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េតើចបាប់េតូវអនុវត្តយ៉ាងដូចេម្តច?

តុលាការ
តលុាការេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើមានឯករាជ្យភាព។ តលុាការនឹងសម្េរចថា

េតើជនណាមា្ធ ក់បាន ឬមិនបានបំពានចបាប់ និងសេេមចេទាស។ តលុាការអាច

ែធឣកការសេេមចរបសព់ួកេគេទៅេលើែតភស្តុតាងេទៅចំេពាះមុខពួកេគប៉ុេណា្ណ ះ។ 

េចៅេកម និងេចៅេកមថា្ធ ក់េេកាម
េចៅេកម ឬេចៅេកមថា្ធ ក់េេកាមគឺជាអាជាឭ ធរខ្ពសប់ធំុតេទៅក្ធុងតលុាការ។ 

ពួកេគឯករាជ្យ េហើយគា្ម នជនណាមា្ធ ក់អាចេបាប់ពួកេគឱ្យសេេមចអូើបានេទ។

េចៅេកម និងេចៅេកមថា្ធ ក់េេកាមេតូវបានែតងតំាងេដាយរដា្ឋ ភិបាល ក៏ប៉ុែន្ត

រដា្ឋ ភបិាលមិនអាចដកហូតការង្ររបសព់ួកេគបានេទ េបសិនេបើរដា្ឋ ភិបាល

មិនយលេ់សបតាមេសចក្តើសេេមចរបសព់ួកេគ។

គណៈវិនិចូ័យេទៅតុលាការ
េទៅក្ធុងេបព័ន្ធតុលាការអូេសា្ត លើ មនុស្សេតូវចាត់ទុកថាគា្ម នេទាសរហូតដល់

ពួកេគេតូវបានរកេឃើញថាមានេទាសេទៅក្ធុងតលុាការ។ មនុស្សេគប់រួបមាន

សិទ្ធិរកេមធាវីេធូើជាតំណាងេទៅក្ធុងតលុាការ។

តលុាការនឹងេេបើគណៈវិនិចូ័យេទៅក្ធុងសណំុេំរវឺងក្តើខលះេដើមឯើសេេមចថាេតើជន

ណាមា្ធ ក់បានបពំានចបាប់ ឬក៏មិនបពំាន។ តួនាទើរបសគ់ណៈវិនិចូ័យេទៅ

តលុាការគឺេដើមឯើសេេមចេទៅក្ធុងតលុាការថាេតើជនណាមា្ធ ក់គា្ម នេទាស ឬក៏ 

មានេទាស។ គណៈវិនិចូ័យេទៅតុលាការគឺជាេកមុពលរដ្ឋអូេសា្ត លើធម្មតាែដល

េេជើសេរើសេដាយគា្ម នការេេគាងទុកពើចំនួនេបជាជនទូេទៅ។ េចៅេកមពន្យល់

ចបាប់េទៅដលគ់ណៈវិនិចូ័យេទៅតុលាការ។ េទៅក្ធុងការជំនុំជេមះក្តើេពហ្មទណ្ឌ  

េបសិនេបើគណៈវិនិចូ័យេទៅតុលាការរកេឃើញថាជនណាមា្ធ ក់មានេទាស 

គណៈវិនិចូ័យសេេមចេទាស។

ប៉ូលើស
ប៉ូលើសែថរក្សាសន្តិភាព និងសណា្ត ប់ធា្ធ បេ់ទៅក្ធុងសហគមន៍។ វាជាភារកិចូ

របសព់ួកេគេតូវការពារជើវិត និងេទព្យសមឯត្តិ។ ពួកេគឯករាជ្យពើរដា្ឋ ភិបាល។ 

េបសិនេបើប៉ូលើសេជវឺថាមានជនណាមា្ធ ក់បានបំពានចបាប់ ពួកេគអាចចាប់ខលួន

ពួកេគ និងនំាពួកេគេឡើងេទៅចំេពាះមុខតុលាការចបាប់។ ប៉ូលើសអាចធ្តល់

ភស្តុតាងេទៅក្ធុងតុលាការ ក៏ប៉ុែន្តតុលាការសេេមចថាេតើជនណាមា្ធ ក់មាន

កំហុស ឬក៏គា្ម នកំហុស។

រដ្ឋ និងែដនដើខាងេជើងមានកងកមាលំ ងប៉ូលើសថ៏ាលរ់បសព់ួកេគ។ ពួកេគ

េដាះេសាយេរវឺងឧេកិដ្ឋកម្មេទៅេេកាមចបាប់របសរ់ដ្ឋ និង ែដនដើ។

េបេទសអូេសា្ត លើក៏មានកងកមាលំ ងប៉ូលើសជាតិែដរែដលេគេហៅថាប៉ូលើសសហព័ន្ធ

អូេសា្ត លើ (AFP) ែដរ។ ប៉ូលើសសហព័ន្ធអូេសា្ត លើ (AFP) េសុើបអេងកត

ឧេកិដ្ឋកម្មេបឆំាងនឹងចបាប់សហព័ន្ធ ឧទាហរណ ៍ការជួញដូរេេគវឺងេញវន 

ឧេកិដ្ឋកម្មេបឆំាងនឹងសន្តិសុខជាតិ និងឧេកិដ្ឋកម្មេបឆំាងនឹងបរិសា្ត ន។ 

ប៉ូលើសសហព័ន្ធអូេសា្ត លើ (AFP) ក៏ទទួលខុសេតូវចំេពាះការង្រប៉ូលើសទូេទៅ

ែដរេទៅក្ធុងែដនដើរាជធានើអូេសា្ត លើ។

េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ ប៉ូលើស និងសហគមន៍មានទនំាក់ទនំងលឣ។ 

េលាកអ្ធកអាចរាយការណព៍ើឧេកិដ្ឋកម្ម និងែសូងរកជំនួយពើប៉ូលើសេបចំា

មូលដា្ឋ នរបសេ់លាកអ្ធក។ 

េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ ការសូកប៉ាន់ប៉ូលើសជាឧេកិដ្ឋកម្មធូន់ធូរមួយ។ 

េទាះជាការសុធំ្តលស់ណូំកេទៅមេន្តើប៉ូលើសក៏ជាឧេកិដ្ឋកម្មមួយែដរ។
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បទេល្មើសេពហ្មទណ្ឌ េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ
វាមានសារៈសខំាន់សេមាប់េលាកអ្ធកេតូវយលដ់ឹងពើចបាប់េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។ េបសិនេបើេលាកអ្ធកបំពានចបាប់អូេសា្ត លើែដលេលាកអ្ធកមិនដឹង េលាកអ្ធកអាចេតូវ

េចាទេបកាន់ េដាយសារការមិនដឹងពើចបាប់មិនអាចយកមកេធូើជាការេដាះសារបានេទ។ 

ឧេកិដ្ឋកម្មធូន់ធូរបធំុតមួយចំនួនេដាយរួមមានឃាតកម្ម ការរំេលាភបំពានរាងកាយ ការរំេលាភបំពានធលួវេភទ អេំពើហិង្សាេបឆំាងមនុស្ស ឬេទព្យសមឯត្តិ ការបលន់េបដាប់

អាវុធ ឬការលួច ការរួមេភទជាមយួកុមារ ឬេក្មងែដលមានអាយុេេកាមអាយុេសបចបាប់េដើមឯើធ្តលក់ារយលេ់ពម ការេបើកបររថយន្តេបកបេដាយេេគាះថា្ធ ក់ ការមាន

េេគវឺងេញវនខុសចបាប់ និងការេបាកបនលំ។

ជនេគប់រួបមានសិទ្ធិទទួលបានទនំាក់ទនំងវិជួមាន និងសវុត្តិភាពជាមួយេគសួារ មិត្តិភក្តិរបសព់ួកេគ េហើយនិងអ្ធកែដលពួកេគេសលាញ។់ ដូចគា្ធ េទៅក្ធុងេបេទសេធ្សងេទវត 

អំេពើហងិ្សាចំេពាះអ្ធកដៃទគឺជាអំេពើខុសចបាប់េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយជាឧេកិដ្ឋកម្មដ៏ធូន់ធូរមួយ។ េនះរាប់បញូួលទំាងអំេពើហិង្សាេទៅក្ធុងធ៏ះ និងក្ធុងអាពាហ៍

ពពិាហែ៍ដលេគសាគ លថ់ាជា អំេពើហិង្សាេទៅក្ធុងធ៏ះ និងក្ធុងេគួសារ។ អំេពើហិង្សាេទៅក្ធុងធ៏ះ និងក្ធុងេគសួាររួមមានអាកបឯកិរិយា ឬការគំរាមកំែហងែដលមានបំណងេតួតេតា

ៃដគូេដាយបងកការភយ័ខាល ច ឬក៏គំរាមកំែហងសុវត្តិភាពពួកេគ។ អេំពើហិង្សាក្ធុងេគសួារ និងតាមធ៏ះអាចរាប់បញូួលការវាយ ការបំែបបសមាជិកេគួសារមា្ធ ក់ពើមិត្តិភក្តិ 

និងេគួសារ ឬក៏គេមាមកំែហងដលក់ុមារ ឬសតូចិញឹូម។ អំេពើហិង្សាេទៅក្ធុងធ៏ះ និងក្ធុងេគួសារគឺជាអំេពើមិនអាចទទួលយកបាន និងជាអំេពើេបឆំាងនឹងចបាប់។ 

ជនណាមា្ធ ក់ែដលេបេពឹត្តឧេកិដ្ឋកម្មទំាងេនះអាចជាប់ពន្ធនាគារ មិនថាពួកេគជាបុរស ឬេស្តើេទ។ គា្ម នជនណាមា្ធ ក់គួរទទួលយកអេំពើអាេកក់ ឬក៏ការរងទុក្ខេឡើយ។

េបសិនេបើេលាកអ្ធក ឬនរណាមា្ធ ក់ែដលេលាកអ្ធកសាគ លម់ានេេគាះថា្ធ ក់ េលាកអ្ធកគួរទាក់ទងប៉ូលើស។ ព័ត៌មានបែន្តមមានេទៅ www.respect.gov.au and 

www.1800respect.org.au ។

បទេល្មើសចបាប់ចរាចរ
បទបញញាត្តិស្តើពើធលួវថ្ធល ់និងចរាចរេតូវបានេតតួពិនិត្យេដាយរដា្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងែដនដើ។ េបជាជនអាចេតូវថាកពិន័យ ឬបញួួនេទៅពន្ធនាគារេដាយសារបំពានចបាប់ចរាចរ។ 

េដើមឯើេបើករថយន្តេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េលាកអ្ធកេតូវមានប័ណ្ណ េបើកបរមូលដា្ឋ ន និងរថយន្តេតូវែតចុះេលខេតឹមេតូវ។

មនុស្សេគប់រួបែដលេធូើដំេណើរេទៅក្ធុងរថយន្តេតូវែតពាក់ែខ្សេកវ៉ាត់។ ទារក និងេក្មងៗេតូវអងគុយេទៅេលើេកៅអើរថយន្តែដលមានការអនុញ្ញា តេតឹមេតូវ។ ចបាប់ចរាចរមាន

លក្ខណៈតឹងែតងណាស។់ វាជាអំេពើខុសចបាប់ែដលេបើកបរបន៏ាប់ពើេសពេេគវឺងេញវន ឬេបសិនេបើេលាកអ្ធកមានជាតិអាលក់ុលេទៅក្ធុងឈាមេលើសកេមិត។ 

វាក៏ជាអំេពើខុសចបាប់ែដរែដលេេបើេបាសទូ់រស័ព៏ៃដេទៅេពលេបើកបរ។

ែធ្ធកទើបួន

គុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ
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ែធ្ធកទើបួន

គុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ



ភាពជាពលរដ្ឋអេូសារា ល៖ី ចណំងរមួរបសេ់យងី234

គុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ
គុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើែដលែធឣកេទៅេលើេសរីភាព ការេគារព 
ភាពយុត្តិធម៌ និងសមភាព គមឺានសារៈសខំាន់បធំុតសេមាប់េបេទស
អូេសា្ត លើេដាយរក្សាឱ្យមានទើកែនលងមួយែដលមានសន្តិសុខ ភាពចេេមើន
រុងេរវឺង និងសន្តិភាពសេមាប់រសេ់ទៅ។  

គុណតៃមលរបសេ់យើងកំណត់អត្តន័យ និងកសាងេបេទស េហើយេដាយសារ
គុណតៃមលទំាងេនះេហើយែដលមនុស្សជាេេចើនចង់កាល យជាជនជាតិអូេសា្ត លើ។

ភាពជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើគឺនិយាយអំពើការរសេ់ទៅេដាយេបកាន់ខួាប់នូវគុណ
តៃមលទំាងេនះេទៅក្ធុងជើវភាពេបចំាៃថូក្ធុងសហគមន៍មូលដា្ឋ នរបសេ់លាក
អ្ធក។ េហតុដូេច្ធះវាជាការសខំាន់ណាសែ់ដលថាេលាកអ្ធកេតូវយលដ់ឹងពើគុណត
ៃមលនានាែដលជនជាតិអូេសា្ត លើទំាងអសេ់តូវបានរំពឹងឱ្យេគារព ែចករំែលក 
និងេបតិបត្តិតាម។  

គុណតៃមលរបសេ់យើង

ការេប្តជាឭ េគារពតាមនើតិរដ្ឋ
ជនជាតិអូេសា្ត លើទំាងអសេ់តូវបានការពារេដាយចបាប់ 
និងេបព័ន្ធចបាប់របសេ់យើង។ ជនជាតិអូេសា្ត លើទទួលសាគ លស់ារៈសខំាន់ៃនចបាប់
េទៅក្ធុងការរក្សាសងគមមួយឱ្យមានសន្តិភាព និងសណា្ត ប់ធា្ធ ប់លឣ។

េទៅេេកាមនើតិរដ្ឋ ជនជាតិអូេសា្ត លើទំាងអសម់ានភាពេស្មើៗគា្ធ ទាក់ទងនឹង
ចបាប់ េហើយគា្ម នជនណាមា្ធ ក់ ឬេកុមណាមយួេទៅពើចបាប់បានេទ។ េទៅក្ធុង
េបេទសអូេសា្ត លើ មនុស្សេគប់រួបគួរេគារពចបាប់ និងមិនបំពានចបាបេ់ទៅ
េពលណាមយួ េបើពុំដូេច្ធះេទេលាកអ្ធកនឹងេតូវទទួលេទាស។ េលាកអ្ធកគួរ
អនុវត្តតាមចបាប់ េទាះជាគា្ម ននរណាមា្ធ ក់កំពុងឃាលំ េមើលក៏េដាយ។

ចបាប់េបេទសអូេសា្ត លើអនុវត្តចំេពាះមនុស្សទំាងអសេ់ទៅក្ធុងេបេទស

អូេសា្ត លើ។ េនះមានន័យថាេលាកអ្ធកេតូវអនវុត្តតាមចបាប់េបេទសអូេសា្ត លើ 

េដាយមិនគិតពើេបវត្តិ ឬវបឯធម៌េឡើយ។

លិទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមរយៈសភា
េបព័ន្ធរដា្ឋ ភិបាលៃនេបេទសអូេសា្ត លើគឺលិទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមរយៈ

សភា។ ចបាប់របសេ់យើងេតូវបានកំណត់េដាយសភាែដលបានេេជើសតំាង

េដាយេបជាជន។ េនះមានន័យថាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើចូលរួមេទៅក្ធុងរេបវប

េគប់េគងេបេទស។. អំណាចរបសរ់ដា្ឋ ភិបាលបានមកពើេបជាជនអូេសា្ត លើ 

ពើេេពាះពលរដ្ឋអូេសា្ត លើេបាះេឆា្ធ ត ឱ្យមនុស្សេធូើជាតំណាងរបសព់ួកេគេទៅ

ក្ធុងសភា។

ការេបាះេឆា្ធ តគឺជាកាតពូកិចូែដលខានមិនបានេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។ 

េនះបង្ហា ញពើភាពសខំានៃ់នការចូលរួមេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ ត។
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េសរីភាពក្ធុងការនិយាយស្តើ
មនុស្សេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើគួរមានលទ្ធភាពបេញូញគំនិតរបសព់ួកេគេដាយេសរី ឱ្យែតការបេញូញគំនិតេនះស្តិតេទៅក្ធុងេពំែដនចបាប់។ មនុស្សមានេសរីភាពក្ធុងការ 

ជួបជុគំា្ធ េទៅទើកែនលងសាធារណៈ ឬក៏ឯកជនេដើមឯើពិភាក្សាអំពើនេយាបាយ និងសងគម។ មនុស្សក៏មានេសរីភាពក្ធុងការនិយាយ និងសរេសរអំពើអូើែដលពួកេគគិតអំពើ 

េបធានបទណា មយួ និងពិភាក្សាគំនិតរបសព់ួកេគជាមយួមនុស្សេធ្សងេទវត។េរាងពុមភាការែសត កែនលងធ្សាយទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុមានេសរីភាពដូចគា្ធ ។

ជនជាតិអូេសា្ត លើទទួលបានការអនុញ្ញា តឱ្យេធូើការតវ៉ាេបឆំាងនឹងសកម្មភាពរបសរ់ដា្ឋ ភិបាលេដាយសន្តិវិធើ ពើេេពាះការអធយាេស័យចំេពាះការេបឆំាតវ៉ាជាសាធារណៈ 

េដាយសន្តិវិធើគឺជាែធ្ធកមយួដ៏សខំាន់ ៃនលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ។ 

វាជាការមិនអាចទទួលយកបានេទនូវការបេងកើនភាពហិង្សាេបឆំាងនឹងមនុស្ស ឬេកុមមនុស្សមយួេធ្សងេទវត (ដូចជាេដាយសារវបឯធម៌ ជាតិសាសន៍ សាសនា ឬេបវត្តិ 

របសព់ួកេគ) ពើេេពាះវាជាអំេពើេបឆំាងនឹងគុណតៃមល និងចបាបៃ់នេបេទសអូេសា្ត លើ។ វាក៏ជាការខុសចបាប់ែដរែដលេធូើការេចាទេបកាន់មិនពិត ឬក៏េលើកទឹកចិត្តមនុស្សដៃទ 

ឱ្យបំពានចបាប់។ េសរីភាពក្ធុងការនិយាយស្តើ និងេសរីភាពក្ធុងការសែម្តងមតិរបសម់នុស្សដៃទេទវតេតូវែតេគារព ឱ្យែតការសែម្តងមតិេនាះេសបតាមចបាប់។

េសរីភាពក្ធុងការបេងកើតសមាគម
េទៅេបេទសអូេសា្ត លើ មនុស្សមានេសរីភាពេដើមឯើចូលរួម ឬចាកេចញពើេកុមណាមួយ េដាយស្ម័េគចិត្ត ឱ្យែតវាស្តិតេទៅក្ធុងេពំែដនចបាប់។ មនុស្សមានេសរីភាពចូលរួម

អងគការេសបចបាប់ណាមួយ ដចូជាបក្សនេយាបាយ សហជើព េកុមសាសនា េកុមវបឯធម៌ ឬកេ៏កុមសងគមជាេដើម។ បុគគលនានាមិនេតូវបានបង្ខិតបង្ខំឱ្យចូលរួមអងគការ 

ឬបង្ខំឱ្យេចញពើអងគការណាមួយេទ។

ជនជាតិអូេសា្ត លើអាចជួបជុេំដាយេសរីជាមួយមនុស្សេធ្សងេទវត េដាយមានរួមទំាងការ ជួបជុំេដើមឯើេបឆំាងតវ៉ាសកម្មភាពរដា្ឋ ភិបាល ឬអងគការមួយ។ ក៏ប៉ុែន្ត ការេបឆំាង 

តវ៉ាេតូវែតេធូើេឡើងេទៅក្ធុងេពំែដនចបាប់។ េនះមានន័យថាពួកេគេតូវែតេធូើេដាយសន្តិវិធើ េហើយមិនេតូវបងករបួសសា្ម មដល ់អ្ធកណាមា្ធ ក់ ឬបងកការខូចខាតដលេ់ទព្យសមឯត្តិ

ណាមយួេឡើយ។

េសរីភាពខាងជំេនវឺសាសនា
េបេទសអូេសា្ត លើគា្ម នសាសនាជាតិជាធលួវការេទ េហើយេបជាជនេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើមានេសរីភាពកាន់សាសនាណាមួយែដលពួកេគបានេេជើសេរើស។ រដា្ឋ ភិបាល 

ចាត់ទុកលរដ្ឋទំាងអសេ់ស្មើៗគា្ធ  េទាះជាពួកេគកាន់សាសនា ឬមានជំេនវឺ អូើក៏េដាយ។ ក៏ប៉ុែន្តការេបតិបត្តិខាងធលួវសាសនាមិនេតូវបំពានេលើចបាប់េបេទសអូេសា្ត លើ។ 

ចបាប់សាសនាពុមំានតួឋានៈេសបចបាបេ់ទៅេបេទសអូេសា្ត លើេទ។ មនុស្សេគប់រួបេទៅេបេទសអូេសា្ត លើេតូវេគារពចបាបេ់បេទសអូេសា្ត លើ េដាយរាប់បញូួល 

ទំាងចំណុចែដលខុសពើចបាប់សាសនា។ ការេបតិបត្តិខាងធលួវសាសនា ឬវបឯធម៌ ដូចជាពហុពន្ធភាព (េដាយេរវបការជាមួយ មនុស្សេេចើនជាងមា្ធ ក់ក្ធុងេពលដូចគា្ធ )  

េហើយអាពាហព៍ពិាហេ៍ដាយបងូំគឺេបឆំាងនឹង ចបាប់េទៅេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយអាចជាប់េទាេដាយរួមទំាងការជាប់ពន្ធនាគារ។ 

ការមិនអធយាេស័យគា្ធ ខាងសាសនាគឺមិនអាចទទួលយកបានេទេទៅក្ធុងសងគមអូេសា្ត លើ។ មនុស្សទំាងអសគ់ួរទទួលបាននូវឱកាសេស្មើគា្ធ ៗក្ធុងការែសូងរកេគាលេដៅ 

និងចំណាប់អារម្មណរ៍បសព់ួកេគ េដាយមិនគិតពើពូជសាសន៍ ឬសាសនាេឡើយ ឱ្យែតពួកេគេគារពចបាប់អូេសា្ត លើ។



ភាពជាពលរដ្ឋអេូសារា ល៖ី ចណំងរមួរបសេ់យងី236

សមភាពរបសម់នុស្សទំាងអសេ់ទៅេេកាមច្
បាប់
សងគមអូេសា្ត លើឱ្យតៃមលេទៅេលើសិទ្ធិេស្មើគា្ធ របសម់នុស្សទំាងអស ់

េដាយមិនគិតពើេភទ ការតេមង់ទិសធលួវេភទ អាយុ ពិការភាព សាសនា 

ពូជសាសន៍ ឬេដើមកំេណើតជាតិសាសន៍ ឬសញួ្តិេទ។ មានចបាប់មួយ

ចំនួនេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើែដលការពារមនុស្សមិនឱ្យេគចាត់ទុកពួកេគ 

ខុសែបលកពើមនុស្សដៃទេទ។

ចបាប់េតូវបានអនុវត្តេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើេដើមឯើឱ្យេបជាជនមកពើ

េបវត្តិខុសៗគា្ធ មិនទទួលការេបេពតឹ្តិេដាយមានការអនុេេគាះ 

និងមិនទទួលរងការេរើសេអើង។ ឧទាហរណ ៍អ្ធកកាន់សាសនាេពះពុទ្ធ និង

មនុស្សែដលកាន់ជេំនវឺេធ្សងេទវតទំាងអសទ់ទួលបានការចាត់ទុកដូចគា្ធ នឹងអ្ធក

កាន់េគឹស្តសាសនាែដរ។ េទៅេេកាមចបាប់របសេ់យើងមនុស្សពើរនាក់អាចេរវបការ

ជាមួយគា្ធ បាន េដាយរួមទំាងអាពាហព៍ិពាហរ៍វាងបុរសពើរនាក់ ឬេស្តើពើរនាក់។ 

បុរស និងេស្តើគួរទទួលបានសិទ្ធិេស្មើគា្ធ េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយគួរទទួល

បានឱកាសេស្មើគា្ធ េដើមឯើែសូងរកេគាលេដៅ និងចំណាប់អារម្មណរ៍បសព់ួកេគ។ 

ទំាងបុរស និងេស្តើមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការង្រ 

អាចេបាះេឆា្ធ តក្ធុងការេបាះេឆា្ធ ត អាចឈរេឈា្ម ះសេមាប់សភា ចូលបេេមើក្ធុង

កងកមាលំ ងការពារេបេទសអូេសា្ត លើ និងប៉ូលើសបាន េហើយេតូវបានេគចាត់ទុកេស្មើ

ៗគា្ធ េទៅក្ធុងតុលាការចបាប់។

វាជាអំេពើេបឆំាងនឹងចបាប់ែដលេរើសេអើងេបឆំាងនឹងមនុស្សមា្ធ ក់ 

េដាយសារេភទរបសព់ួកេគ។ េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ វាជាសិទ្ធិ

សេមាបេ់ស្តើទទួលបានការង្រមុនបុរស េបសិនេបើនាងមានបំណិន 

និងគុណសមឯត្តិលឣជាង។

ទំាងបុរស និងេស្តើមានសិទ្ធិេធូើជេេមើសេដាយឯករាជ្យថ៏ាលខ់លួនរបសព់ួកេគស្តើអំ

ពើបញ្ហា ថ៏ាលខ់លួននានាដូចជាអាពាហព៍ិពាហ ៍និងសាសនា េហើយសិទ្ធិេនះេតូវ

បានទទួលការការពារ េដាយចបាប់ពើការគេមាមកំែហង ឬអំេពើហិង្សា។ អំេពើ

ហិង្សាេទៅេលើរាងកាយេបឆំាងនឹងប្តើ ឬេបពន្ធគឺជាអេំពើែដលមិនអាចទទួលយកបា

នេទ េហើយជាបទេល្មើសេពហ្មទណ្ឌ េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ។

ការែលងលះគឺទទួលយកបានេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ ប្តើ ឬក៏េបពន្ធអាចដាក់

ពាក្យសុែំលងលះេទៅតុលាការ េទាះជាប្តើ ឬេបពន្ធមា្ធ ក់េទវតេបាថា្ធ ចង់បន្តអាពាហ៍

ពិពាហក៍៏េដាយ។

សមភាពៃនឱកាសនិង ’ឱកាសដូចគា្ធ ’ 
(fair go)’
េយើងេជវឺថាជនេគប់រួបគួរទទួលបានឱកាសដូចគា្ធ  (fair  go) េហើយមិនគួរ

ទទួលបានការរឹតតឯិតេដាយភាពខុសគា្ធ ៃនវណ្ណ ៈណាមួយេនាះេទ។ ជនេគប់រួប

េដាយមិនគិតពើេបវត្តិរបសព់ួកេគទទួលបានឱកាសេស្មើៗគា្ធ េដើមឯើសេេមចភាព

េជាគ

ជ័យេទៅក្ធុងជើវិត េហើយការធានាថាជនេគប់រួបមានសិទ្ធិេសបចបាប់ដូចគា្ធ គឺជា

ែធ្ធកែដលមានសារៈសខំាន់មួយៃនភាពយុត្តិធម៌េទៅក្ធុងសងគមអូេសា្ត លើ។

អូើែដលមនុស្សណាមា្ធ ក់េធូើបានសេេមចេទៅក្ធុងជើវិតគួរជាលទ្ធធលៃនការ

ខិតខំេធូើការង្រ និងេទពេកាសល្យរបសព់ួកេគ។ េនះមានន័យថាមនុស្សមា្ធ ក់

គួរទទួលបានការង្រេដាយែធ្ធកេលើបំណិន និងបទពិេសាធន៍របសព់ួកេគ 

មិនែមនេដាយសារេភទ េទព្យសមឯត្តិ ឬេបវត្តិរបសព់ួកេគេទ។  

េទៅេពលអងគការមួយេតូវការេេជើសេរើសបុគគលិកបំេពញការង្រមួយ 

ចបាប់គំាេទថាពួកេគេេជើសេរើសមនុស្សែដលមានបំណិន និងបទពិេសាធន៍លឣ

បំធុតសេមាប់ការង្រេនាះ។

ជនចំណាកេសុកថ្មើជាេេចើនេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើបានកាល យជាអ្ធកដឹកនំា

េទៅក្ធុងអាជើវកម្ម វិជួាជើវៈរបសព់ួកេគ សិលឯៈ េសវាសាធារណៈ 

និងកើឡាតាមរយៈការខិតខំេធូើការង្រ និងភាពបុិនេបសប់របសព់ួកេគ។
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ការេគារពគា្ធ េទៅវិញេទៅមក 
និងការអធយាេស័យចំេពាះអ្ធកដៃទ
េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ បុគគលទំាងអសេ់តូវេគារពេសរីភាព 

និងភាពៃថលថ្ធួររបសអ់្ធកដៃទ េហើយនិងមតិេយាបល ់និងជេេមើរបសព់ួកេគ។

វាជាអំេពើេបឆំាងនឹងចបាប់ែដលេបេពតឹ្តិអំេពើហិង្សាចេំពាះមនុស្សមា្ធ ក់េធ្សង

េទវត។ អំេពើហងិ្សាេបេភទណាក៏េដាយេដាយរួមមានការបំពានេលើពាក្យសម្តើ 

និងេលើរាយកាយគឺជាអំេពើខុសចបាប់។ េបជាជនអូេសា្ត លើមានជំេនវឺេទៅេលើការ

ែខងូគំនិតគា្ធ េដាយសន្តិវិធើ េហើយជាពិេសសបំធុតគឺសិទ្ធិទទួលបានសុវត្តិភាព 

និងគា្ម នអំេពើហិង្សា និងការគំរាមកំែហង។

េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ មានចបាប់តឹងែតងណាសទ់ាក់ទងនឹងអាយុែដលអាច 

ធ្តលក់ារយលេ់ពមរួមធលួវេភទែដលមានអាយ1ុ6 ឬ 17 ឆា្ធំ  
េដាយអាេស័យេទៅេលើរដ្ឋ ឬែដនដើែដលេលាកអ្ធករសេ់ទៅ។ ឧទាហរណ ៍

េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ បុរសែដលមានអាយុ 20ឆា្ធំ  មិនអាចមាន

ទនំាក់ទនំងធលួវេភទជាមយួេក្មងេសើែដលមានអាយុ 15 ឆា្ធំ បានេឡើយ 

ពើេេពាះទេងូើេនះគឺេបឆំាងនឹង ចបាប់េទៅក្ធុងរដ្ឋ និងែដនដើអូេសា្ត លើទំាងអស។់ 

េទៅេបេទសអូេសា្ត លើ សកម្មភាពេសបចបាប់របសប់៉ូលើសគួរទទួលបានការគំាេទ។ 

េលាកអ្ធកគួរេគារពសេំណើេសបចបាប់ពើប៉ូលើស ពើេេពាះជនជាតិអូេសា្ត លើ

ទំាងអសេ់ប្តជាឭ អនុវត្តតាមចបាប់។

េបេទសអូេសា្ត លើឱ្យតៃមលេទៅេលើេគាលការណៃ៍នការេគារព 

និងការអធយាេស័យគា្ធ  េទៅវិញេទៅមក។ េនះមានន័យថាការសា្ត ប់អ្ធកដៃទ 

និងការេគារពទស្សនៈ និងមតិរបសព់ួកេគ េទាះជា េទៅេពលទស្សនៈ 

និងមតិទំាងេនាះខុសពើរបសេ់លាក

អ្ធកថ៏ាលក់៏េដាយ។ មនុស្សគួរអធយាេស័យគា្ធ េទៅវិញេទៅមកក្ធុងខណៈ

ែដលពួកេគមានការែខូងគំនិតគា្ធ ។ 

ការេបកាន់ពូជសាសន៍មិនអាចមានេទៅេបេទសអូេសា្ត លើ។ េនះរាប់បញូួល

ទំាងការបេងកើត ឬែចករំែលកសមាភា រៈែដលវាយេបហារេលើជាតិសាសន៍េទៅតាម

អិុនថឹណិត ឬក៏ការេបាះពុមភាធ្សពូធ្សាយេធ្សងេទវត េហើយនិងការបេញូញេយាបល់

ែបបបំពានេលើជាតិសាសន៍ េទៅកែនលងសាធារណៈ ឬេទៅពិធើេបកួតកើឡា។
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សហគមន៍របសេ់យើង
ការេធូើវិភាគទាន 
សញួ្តិអូេសា្ត លើធ្តលជ់ូនេលាកអ្ធកនូវឱកាសេដើមឯើចូលរួមយ៉ាងេពញេលញេទៅក្ធុងជើវភាពេបជាជាតិ និងសហគមន៍របសេ់យើង។ េនះមានន័យថាេលាកអ្ធកបានេបុងេេបវបខលួ

នជាេេសចេដើមឯើបំេពញនូវការទទួលខុសេតូវរបសេ់លាកអ្ធក ក្ធុងនាមជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមា្ធ ក់។ ជនជាតិអូេសា្ត លើរំពឹងឱ្យជនេគប់រួបរសេ់ទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើចូលរួមេទៅក្ធុ

ងសងគមរបសេ់យើង និងេធូើវិភាគទានដលស់ហគមន៍របសេ់យើង។ ជនេគប់រួបមានការទទួលខុសេតូវចំេពាះការគំាេទខលួនឯង និងេគសួាររបសព់ួកេគ 

េទៅេពលពួកេគមានសមត្តភាពេធូើបានដូេច្ធះ។ 

េសចក្តើេមតា្ត ចំេពាះអ្ធកខូះខាត
មិត្តភាពេស្ធើគា្ធ  និងេសា្ម ះេតង ់(mateship) គឹជាគុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។ េយើងជយួគា្ធ េទៅវិញេទៅមកេទៅេពលខូះខាត។ ឧទាហរណ ៍េនះអាចមានន័ថា

ការយកមហាួបអាហារេទៅជូនមនុស្សចាសេ់ទៅជិតខាង េបើកឡានជូនមិត្តភក្តិេទៅជួបេវជួបណ្ឌ ិត ឬេទៅសាកសួរសុខទុក្ខអ្ធកមានជំងឺ ទន់េខ្សាយ ឬេទៅឯកេកា។

េទៅក្ធុងសា្ម រតើៃនមិត្តភាពេស្ធើគា្ធ  និងេសា្ម ះេតង់ (mateship) េបេទសអូេសា្ត លើមានេបៃពណើដ៏រឹងមំាមួយក្ធុងការធ្តលេ់សវាដលស់ហគមន៍ និងការស្ម័េគចិត្ត—យកចិត្ត

ទុកដាក់េមើលែថគា្ធ េទៅវិញេទៅមក និងពេងឹងសហគមន៍។ ការស្ម័េគចិត្តគឺជាឱកាសដ៏សខំាន់មួយេដើមឯើែចករំែលកចំេណះដឹង េរវនបំណិនថ្មើៗ និងបេងកើនការបេញួ្បខលួន

ចូលេទៅក្ធុងសហគមន៍អូេសា្ត លើឱ្យបានេលវឺន េហើយដឹងថា សហគមន៍អូេសា្ត លើជាកម្មសិទ្ធិរបសខ់លួន។ មានឱកាសជាេេចើនសេមាប់េលាកអ្ធកេដើមឯើេធូើការស្ម័េគចិត្តេទៅក្ធុង

េបេទសអូេសា្ត លើ។

ភាសាអង់េគលសជាភាសាជាតិ
សងគមអូេសា្ត លើឱ្យតៃមលេលើភាសាអង់េគលសជាភាសាជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ េហើយជា ធាតុបេងួបបេងួមដ៏សខំាន់មយួៃនសងគម។ មនុស្សែដលរសេ់ទៅក្ធុងេបេទស

អូេសា្ត លើគួរខិតខពំយាយាមេរវនភាសាអង់េគលស។

វាមានសារៈសខំានេ់តូវែតេរវនភាសាអង់េគលស ពើេេពាះវាជួយឱ្យទទួលបានការអប់រំ ការង្រ និងជួយឱ្យបេញួ្បខលួនចូលេទៅក្ធុងសហគមន៍បានេបេសើរជាង។ វាមានសារៈ

សខំាន់ណាសស់េមាប់ការចូលរួមក្ធុងេសដ្ឋកិចូ និងភាពជិតស្ធិតេទៅក្ធុងសងគម។ អ្ធកដាកព់ាក្យសុចំូលសញួ្តិអូេសា្ត លើេតូវែតខិតខេំបឹងែេបងឱ្យសមេហតុធលេដើមឯើ

េរវនភាសាអងេ់គលស េបសិនេបើភាសាអង់េគលសមិនែមនជាភាសាកំេណើតរបសព់ួកេគេទ។

ការជយួរក្សាសងគមរបសេ់យើងឱ្យមានសុវត្តិភាព
េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េយើងមា្ធ ក់ៗមានការទទួលខុសេតូវជួយការពាសងគមអូេសា្ត លើ។ ឧទាហរណ ៍េបសិនេបើមនុស្សេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើមានការសង្ស័យថាមិត្ត

ភក្តិ ឬអ្ធកជិតខាងរបសព់ួកេគអាចកំពុងេរវបចែំធនការេបេពតឹ្តិបទឧេកិដ្ឋកម្មធូន់ធូរ ពួកេគគួររាយការណេ៍រវឺងេនះេទៅអាជាឭ ធររដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើឱ្យបានឆាប់ែដលអាចេធូើ

េទៅបាន។ តាមវិធើេនះ េយើងអាចជយួការពារសុវត្តិភាពៃនសហគមន៍របសេ់យើងបាន។ 

េសេដវងគា្ធ េនះែដរ េបសិនេបើជនមា្ធ ក់េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើេឃើញ ឬដឹងពើការបំពានេលើកុមារមា្ធ ក់ ពួកេគគួររាយការណេ៍រវឺងេនះេទៅប៉ូលើសេដើមឯើឱ្យ េធូើការេសុើបអេងកត។

ការបំពានតាមអនឡាញមិនអាចទទួលយកបានេទេទៅេបេទសអូេសា្ត លើ។ េនះជួនកាលេគេហៅថាការបំពានតាមេបព័ន្ធបេចូកវិទយា។ ឧទាហរណម៍ានជាអាទិដូចជាការ

ែចករែំលករួបថត ឬវីេដអូរួមេភទេដាយគា្ម នការយលេ់ពម ការតាមឈលបេមើលមនុស្សតាមអនឡាញ ឬក៏ការបេញូញេយាបលេ់ដាយបំពានេលើជាតិសាសន៍អំពើមនុស្សមា្ធ ក់តា

មអនឡាញ។ មានទេមង់ៃនការបំពានតាមេបព័ន្ធបេចូកវិទយាជាេេចើនគឺខុសចបាប់េទៅេបេទសអូេសា្ត លើ។   

ភក្តើភាពចំេពាះេបេទសអូេសា្ត លើ
េទៅក្ធុងការេធូើសចូាេបណិធានក្ធុងពិធើចូលសញួ្តិ ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើេធូើសចូាេបណិធាន ភក្តើភាពរបសព់ួកេគចំេពាះេបេទសអូេសា្ត លើ និងេបជាជនអូេសា្ត លើ។ ពលរដ្ឋ

អូេសា្ត លើក៏អាចកាន់សញួ្តៃិនេបេទសមួយេទវត ឬេបេទសនានាបានែដរ េបសិនេបើចបាបៃ់នេបេទសទំាងេនាះអនុញ្ញា តឱ្យ។ េនះេគសាគ លថ់ាជាការមានសញួ្តិពើរ 

ឬសញួ្តិេេចើន។ ក៏ប៉ែុន្ត េទាះជាជនណាមា្ធ ក់ក៏ជាពលរដ្ឋៃនេបេទសមួយេធ្សងេទវតក៏េដាយ ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើេតូវែតេគារពតាមចបាប់េបេទស

អូេសា្ត លើទំាអសេ់ទៅេគប់េពលេវលា។ ពលរដ្ឋអូេសា្ត លើេតូវែតអនុវត្តតាមចបាប់អូេសា្ត លើមួយចំនួន េទាះបើជាពួកេគេទៅេេកៅេបេទសក៏េដាយ។ ឧទាហរណ ៍វាជាអំេពើខុស

ចបាប់សេមាប់ជនជាតិអូេសា្ត លើជាប់ពាក់ព័ន្ធេទៅក្ធុងសកម្មភាពរួមេភទណាមួយេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ ឬេទៅេេកៅេបេទសជាមយួកុមារែដលមានអាយុេេកាម 16ឆា្ធំ ។

សងគមអូេសា្ត លើគឺែធឣកេទៅេលើកាតពូកិចូរួមរបសេ់យើងគឺមិនបំថាល ញធលេបេយាជន៍ និងសន្តិសុខរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើេទ។ ឧទាហរណ ៍ការេេបើេបាសេ់បព័ន្ធធ្សពូធ្សាយសងគម

េដើមឯើែចករំែលកេរវឺងសមូាត់របសរ់ដា្ឋ ភបិាលធលួវការនឹងកំពុងែតបំថាល ញធលេបេយាជន៍េបេទសអូេសា្ត លើេហើយ។ េសេដវងគា្ធ េនះែដរ ការបេងកើនការមិនទុកចិត្តគា្ធ េទៅក្ធុង 

និងការភយ័ខាល ចៃនសហគមន៍ ជាតិសាសន៍មយួនឹងេធូើឱ្យខូតខាងដលទ់នំាក់ទនំងេទៅក្ធុងសហគមន៍អូេសា្ត លើ។
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េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េយើងរួមសហការគា្ធ េទៅក្ធុងេពលមានវិបត្តិ 

និងែថរក្សាគា្ធ េទៅវិញេទៅមកេទៅក្ធុងេគាលឣ និងអាេកក់។ េទៅក្ធុងរដូវេភលើង

េឆះៃេពដ៏សាហាវេទៅអូេសា្ត លើក្ធុងឆា្ធំ 2019-20 ែដលបានបងកការខូចខា

ចយ៉ាងធូន់ធូរដលជ់ើវីត ធ៏ះសែមឯង និងសតូៃេព េហើយការបំថាល ញបរិសា្ត ន 

សហគមន៍ពហវុបឯធម៌ជាេេចើនបានេធូើការេបមូលលុយ សេមលវកបពំាក់ និងអំ

េណាយអាហារេដើមឯើជួយដលម់នុស្សែដលរងេេគាះេដាយសារេភលើងេឆះៃេព។

ឧទាហរណ ៍សមាជិកសហគមន៍ចិន េវវតណាម និងកម្ពុជាេទៅ

ក្ធុងរដ្ឋវុិចតូរីយ៉ាបានេបមូលអំេណាយេទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌ លល់កដ់ូរ និង

បានៃរអង្គ សេបាក់តាមពិធើេកមុសហគមន៍តាមមូលដា្ឋ ន និងសមាជិក

សហគមន៍សុើកបានបរិចូាកទឹករាបព់ាន់ដបេទៅដលស់ហគមន៍ និងេកុម

អគគើភយ័េទៅរដ្ឋឃូើនែសលនដ៍។

េសចក្តើសន្ធិដា្ឋ ន
សា្ត ប័នលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ និងគុណតៃមលរួមរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើរបសេ់យើងបានបេងកើតសងគមែដលមានសន្តិភាព និងេស្តរភាពរបសេ់យើង។ 

េយើងមានវបឯធម៌សមឯួរែបប និងែបលកខុសពើេគេដើមឯើែចករំែលក។ ក្ធុងនាមជាពលរដ្ឋអូេសា្ត លើមួយរួប េលាកអ្ធកនឹងកាល យជាែធ្ធកមួយៃនែខ្សេរវឺងរបសេ់បជាជាតិេយើង 

េហើយនិងធ្តលវ់ិភាគទានដលអ់នាគតរបសេ់យើង។ េបេទសអូេសា្ត លើសូមសូាគមនេ៍លាកអ្ធក។ ភាពជាពលរដ្ឋគឺជាចំណងរួមរបសេ់យើង។

េទៅក្ធុងការេរវបចំេដើមឯើេបឡងចូលសញួ្តិ សូមហាត់េធូើសណំួរេបឡងេទៅទពំ័រទើ 44–46។
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សន៏ានុេកមសេមាប់ែធ្ធកែដលអាច
យកមកេបឡង 
ជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait)

ជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) គឺមូាសេ់សុកៃនទឹកដើេបេទសអូេសា្ត លើ។

ជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ និងជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait) មានចំនួនេបែហលជា បើភាគរយៃនចំនួនេបជាជនអូេសា្ត លើទំាងអស។់

គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអូេសា្ត លើ

គណៈកម្មការឯករាជ្យែដលេសុើបអេងកតេទៅេលើបណ្ត ឹងស្តើពើការេរើសេអើង និងការរំេលាភសិទ្ធិមនុស្ស។

ឧបឯត្តិេហតុៃនការេបកាន់ពូជសាសន៍អាចរាយការណេ៍ទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអូេសា្ត លើ។

េសវាសាធារណៈេបេទសអូេសា្ត លើ

េកសួងរដា្ឋ ភិបាល និងមនុស្សែដលេធូើការង្រឱ្យេកសួង

Paul បានការង្រេធូើេទៅក្ធុងេសវាសាធារណៈេបេទសអូេសា្ត លើជាបុគគលិកៃនេកសួងធ្តលេ់សវាអូេសា្ត លើ។

ការបះេបាររបសព់លរដ្ឋ

បាតុកម្ម និងកុបកម្មេដាយមានចំនួនមនុស្សេេចើនជាងធម្មតាែដលតវ៉ាេបឆំាងនឹងការសេេមច ឬេគាលនេយាបាយរបសរ់ដា្ឋ ភបិាល។

មានការបះេបាររបសព់លរដ្ឋេទៅេពលរដា្ឋ ភិបាលបានអនុម័តចបាប់ែដលគា្ម នេបជាេបិយភាព។

គណបក្សចេមុះ

ការចូលរួមៃនគណបក្សនេយាបាយចំនួនពើរ ឬេេចើនជាង ជាធម្មតាេដើមឯើបេងកើតរដា្ឋ ភិបាល ឬក៏គណបក្សេបឆំាង។

បន៏ាប់ពើការេបាះេឆា្ធ តមក គា្ម នគណបក្សណាមួយទទួលបានសេមលងគាគេេចើនេទៅក្ធុងសភាតំណាងរាេស្ត ដូេច្ធះគណបក្សចំនួនពើរែដលមានគំនិតេសេដវងគា្ធ បាន
រួបរួមគា្ធ បេងកើតគណបក្សចេមុះមួយ។

គណៈកម្មការ 

េកុមមនុស្សមយួែដលមានការទទួលខុសេតូវជាធលួវការ

គណៈកម្មការឯករាជ្យេរវបចំការេបាះេឆា្ធ ត។

រដ្ឋធម្មនុញញា

ចបាប់កំពូលៃនេបេទសអូេសា្ត លើែដលរដា្ឋ ភិបាលេតូវែតេគារពតាម។ 

រដ្ឋធម្មនុញញាែចងពើអំណាចនើតិបញញាត្តិ នើតិេបតិបត្តិ និងតុលាការ

របបរាជានយិមអាេស័យរដ្ឋធម្មនុញញា 

េបេទសមួយែដលក្ធុងេនាះមានេពះមហាក្សេត ឬេពះមហាក្សេតយានើេធូើជាេបមុខរដ្ឋ ែដលអំណាចរបសេ់ពះអងគេតូវបានកំណតេ់ដាយរដ្ឋធម្មនុញញា

រដ្ឋធម្មនុញញារបសេ់យើងបានបេងកើតកុំម៉ន់េវលអូេសា្ត លើជារបបរាជានិយមអាេស័យរដ្ឋធម្មនុញញា េដាយមានេពះមហាក្សេត ឬេពះមហាក្សេតយានើៃនចេកភពអងេ់គលសេធូើជា
េបមុខរដ្ឋរបសេ់យើង។ 

តលុាការ 

ទើកែនលងែដលបណ្ត ឹងតាមធលួវចបាប់េតូវបានជំនុំជេមះេដាយេចៅេកម ឬេចៅេកមថា្ធ ក់េេកាម

េទៅេពលមនុស្សបពំានចបាប់ ពួកេគអាចេតូវេឡើងតុលាការ។

ការជំនុំជេមះក្តើេពហ្មទណ្ឌ

េទៅក្ធុងសវនាការសា្ត ប់ការពិតេដាយតុលាការេដើមឯើសេេមចថាេតើជនណាមា្ធ ក់មានេទាស ឬក៏គា្ម នេទាសពើបទឧេកិដ្ឋមួយ។

បន៏ាប់ពើការជំនុំជេមះក្តើេពហ្មទណ្ឌ  េចារបលន់ធនាគារេតូវបានបញួួនេទៅពន្ធនាគារ។

ការបំពានតាមេបព័ន្ធបេចូកវិទយា

អាកបឯកិរិយាែដលេេបើបេចូកវិទយាេដើមឯើគេមាម បំភ័យ រុកគួន ឬក៏េធូើឱ្យអ្ធកណាមា្ធ ក់អាម៉ាសម់ុខេដាយមានេចតនាេធូើឱ្យពួកេគឈឺចាប់។

ការបំពានតាមេបព័ន្ធបេចូកវិទយាជាេេចើនេបេភទគឺេបឆំាងនឹងចបាប់េទៅេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយគួរេតូវរាយការណេ៍ទៅប៉ូលើស េហើយនិងេសវាអនឡាញដូចជាេវទិការបណា្ត ញធ្សពូ
ធ្សាយព័តម៌ានសងគមែដលមានេរវឺងេនះេកើតេឡើង។
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លទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ

រដា្ឋ ភិបាលែដលេេជើសតំាងេដាយេបជាជនតាមរយៈតំណាងែដលជាប់េឆា្ធ ត។

Grace មានក្តើរីករាយរសេ់ទៅក្ធុងលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យែដលនាងអាចេបាះេឆា្ធ តេេជើសតំាងតំណាងេទៅក្ធុងសភារបសន់ាង។

អំេពើហងិ្សាេទៅក្ធុងធ៏ះ និងក្ធុងេគួសារ

អាកបឯកិរិយា ឬការគេមាមកំែហងែដលមានបំណងេតួតេតាៃដគូេដាយបងកការភ័យខាល ច ឬក៏គេមាមកែំហងសុវត្តិភាពពួកេគ។ អំេពើហិង្សាេទៅក្ធុងធ៏ះ និងក្ធុងេគួសារគឺជាអំេពើមិនអាចទ

ទួលយកបាន និងេបឆំាងនឹងចបាប់។

អំេពើហិង្សាេទៅក្ធុងធ៏ះ និងក្ធុងេគួសារគឺជាអំេពើេបឆំាងនឹងចបាប់េទៅេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយគួរេតូវរាយការណេ៍ទៅប៉ូលើស។

ការជួញដរូេេគវឺងេញវន

ការកាន់ ឬទិញេេគវឺងេញវនេទៅលក់េដាយខុសចបាប់។

Jess េតូវបានបញួួនេទៅពន្ធនាគារពើបទជួញដូរេេគវឺងេញវន។

ការេបាះេឆា្ធ ត

ដំេណើការែដលតាមរយៈេនះ ពលរដ្ឋេេជើសេរើសមនុស្សឱ្យេធូើជាតំណាងពួកេគេទៅក្ធុងសភា

ជនជាតិអូេសា្ត លើែដលមានអាយុ 18 ឆា្ធំ េឡើងេទៅេតូវេបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ ត។

បញួើេឈា្ម ះេបាះេឆា្ធ ត

បញួើរាយមនុស្សែដលបានចុះេឈា្ម ះេដើមឯើេបាះេឆា្ធ តេទៅក្ធុងការេបាះេឆា្ធ ត ឬការេធូើេបជាមតិ

េទៅេពល Jan បានមកដលម់ជ្ឈមណ្ឌ លេបាះេឆា្ធ ត មេន្តើេបាះេឆា្ធ តបានេមើលរកេឈា្ម ះរបសន់ាងេទៅក្ធុងបញួើេឈា្ម ះេបាះេឆា្ធ ត។

មណ្ឌ លេបាះេឆា្ធ ត

េសុកនានាែដលមានអ្ធកេបាះេឆា្ធ តែដលេបាះេឆា្ធ តេេជើសតំាងអ្ធកនេយាបាយេទៅក្ធុងសភាតំណាងរាេស្ត។

មណ្ឌ លេបាះេឆា្ធ តេតូវបានេគេហៅថាេសុក ខណ្ឌ េបាះេឆា្ធ ត ឬេកៅអើេបាះេឆា្ធ ត។

សមភាព

ដចូគា្ធ េទៅក្ធុងឋានៈ

ជនជាតិអូេសា្ត លើេជវឺេទៅេលើសមភាពរបសម់នុស្សទំាងអស។់

េបតិបត្តិចបាប់

ធានាថាមនុស្សអនវុត្តតាមចបាប់

ប៉ូលើសេបតិបត្តិចបាប់ និងរក្សាសន្តិភាព។

អំណាចនើតិេបតិបត្តិ

អំណាច និងអាជាឭ ធរេគប់េគងចបាប់ ជាអំណាចមួយៃនអំណាចទំាងបើេទៅេេកាមរដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសា្ត លើ

រដ្ឋមេន្តើរដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើ និងអគគេទសាភិបាលមានអំណាចនើតិេបតិបត្តិេដើមឯើេគបេ់គងចបាប់ែដលបានេធូើេដាយសភាអូេសា្ត លើ។

ឱកាសដចូគា្ធ

ជនេគប់រួបេដាយមិនគិតពើេបវត្តិរបសព់ួកេគទទួលបានឱកាសេស្មើៗគា្ធ េដើមឯើសេេមចភាពេជាគជយ័េទៅក្ធុងជើវិត។

េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េយើងេជវឺថាមនុស្សេគប់រួបគួរទទួលបាន ‘ឱកាសដូចគា្ធ  - fair go’ ។

សហព័ន្ធ 

ការបេងួបបេងួមអាណានិគមនានាចូលជាេបជាជាតិែតមួយ េដាយអាណានិគមទំាងេនះរក្សាអំណាចជាក់លាក់ខលះ

េទៅឆា្ធំ 1901 អាណានិគមនានាបានរួបរួមគា្ធ េទៅជាសហព័ន្ធែដលេគេហៅថា កុំម៉នេ់វលអូេសា្ត លើ។

កងនាវាទើមួយ 

េកុមនាវាែដលមានសេំពៅទំាង 11េេគវឺងែដលបានចាកេចញពើចេកភពអង់េគលសេេកាមការដឹកនំារបសេ់លាកនាយនាវាេឈា្ម ះ Arthur Phillip េដើមឯើបេងកើត

ការតំាងលេំទៅដា្ឋ នរបសអ់្ធកេទាសេទៅក្ធុងរដ្ឋញ៉ួវេសៅែវលស។៍ 

កងនាវាទើមួយបានចូលចតេទៅឆកសមុេទទើេកុងសុើដនើ េទៅៃថូទើ26 ែខមករា ឆា្ធំ 1788។

និមិត្តសញ្ញា ថាក  

ថាក តំណាងជាតិ

និមិត្តសញ្ញា ថាក របសេ់បេទសអូេសា្ត លើគឺថាក វ៉ាតថលពណ៌មាស។

អាពាហព៍ពិាហេ៍ដាយបង្ខំ

អាពាហព៍ពិាហែ៍ដលមានមនុស្សមា្ធ ក់ ឬគូទំាងពើនាក់គា្ម នជេេមើសេដាយេសរី។

នាងមិនែដលសបបាយចិត្តនឹងអាពាហព៍ិពាហេ៍ដាយបង្ខំរបសន់ាងេទ េហើយជានិចូកាល នាងចង់ចាកេចញពើអាពាហព៍ិពាហរ៍េបវបេនះ។



ភាពជាពលរដ្ឋអេូសារា ល៖ី ចណំងរមួរបសេ់យងី42

ចាប់ពើេពលេនះតេទៅមុខ 

ចាប់ពើេពលេនះេទៅ និងេទៅេពលអនាគត

េទៅក្ធុងពិធើចូលសញួ្តិ េលាកអ្ធកេធូើការសនយាថាមានភក្តើភាពចំេពាះេបេទសអូេសា្ត លើ ចាប់ពើេពលេនះតេទៅមុខ។

រួបតំណាងលឯើលបាញ

រួបភាពលឯើលបាញ 

េរាងេលា្ខ នអូេប៉រ៉ា (Opera House)

ៃនជនជាតេិដើម

ជនជាតេិដើមអាបូរីជើនើ និង/ឬជនជាតិេដើមរសេ់ទៅតាមេកាះថ័ររិសេេស្តត (Torres Strait)

ជនជាតេិដើមេបេទសអូេសា្ត លើគឺជាមនុស្សដំបូងេគៃនេបេទសេនះ។

ការបេញួ្បខលួន

ដំេណើរការសេមបខលួនរបសជ់នចំណាកេសុកេដើមឯើឱ្យពួកេគអាចូលររួមេទៅក្ធុង និងធ្តលវ់ិភាគទានដលស់ងគមែដលកំពុងវិវឌ្ឍន៍ និងសងគមថ្មើរបសព់ួកេគ។

ជាបេណ្ត ើរៗ ជនចំណាកេសុកបានទទួលធលេបេយាជន៍ពើការបេញួ្បខលនួចូលេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ និងសហគមន៍មូលដា្ឋ ន។

អំណាចតុលាការ 

អំណាច និងអាជាឭ ធរេដើមឯើបកេសាយ និងអនវុត្តចបាប់ ជាអំណាចមួយៃនអំណាចទំាងបើេទៅេេកាមរដ្ឋធម្មនុញញាេបេទសអូេសា្ត លើ។

តលុាការេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើមានអំណាចតុលាការ។

អំណាចនើតិបញញាត្តិ

អំណាច និងអាជាឭ ធរេដើមឯើេធូើ និងែកែេបចបាប់ ជាអំណាចមួយៃនអំណាចទំាងបើេទៅេេកាមរដ្ឋធម្មនុញញាេបេទសអូេសា្ត លើ។

េទៅេេកាមរដ្ឋធម្មនុញញា សភាមានអំណាចនើតិបញញាត្តិ។

េសរីភាព

េសរីភាពថ៏ាលខ់លួន និងឯករាជ្យភាព

េទៅក្ធុងសងគមលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យរបសេ់យើង មនុស្សមានេសរីភាពក្ធុងការនិយាយស្តើ េសរីភាពក្ធុងការសែម្តងមតិ េសរីភាពខាងជំេនវឺសាសនា និងេសរីភាពក្ធុង
ការបេងកើតសមាគម។ េយើងឱ្យតៃមលេទៅេលើេសរីភាពទំាងេនះ។ 

េចៅេកមថា្ធ ក់េេកាម

េចៅេកមៃនតុលាការថា្ធ ក់េេកាម 

តលុាការថា្ធ កេ់េកាមបានរកេឃើញថាេចារមានេទាស េហើយបញួួនគាត់េទៅពន្ធនាគារ។

មិត្តភាពេស្ធើគា្ធ  និងេសា្ម ះេតង់

ការជួយ និងទទួលជំនយួពើអ្ធកដៃទ ជាពិេសសក្ធុងេគាលបំាក

េទៅេពលឡានខ្ញុំខូច អ្ធកេបើកបរមា្ធ ក់េទវតបានជួយរុញឡានេទៅក្ធុងសា្ម រតើមិត្តភាពេស្ធើគា្ធ  និងេសា្ម ះេតង់។

េភលងជាតិ 

ចេេមវងជាតិ 

េភលងជាតិរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើគឺ ‘Advance Australia Fair’ ។ 

លទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមែបបសភា

េបព័ន្ធរដា្ឋ ភិបាលែដលមានមូលដា្ឋ នេលើការេបាះេឆា្ធ តេេជើសតំាងតំណាងរាេស្ត យ៉ាងេទវងទាត់េដាយពលរដ្ឋ

េទៅក្ធុងលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យតាមែបបសភា េបជាជនេបាះេឆា្ធ តឱ្យតំណាងរបសព់ួកេគ។

គណបក្សនេយាបាយ

េកុមនុស្សែដលមានគំនិតេសេដវងគា្ធ ស្តើពើវិធើែដលគួរេគប់េគងេបេទស និងជាធម្មតា េបឹងែេបងឱ្យបានជាបេ់ឆា្ធ ត។

សមាជិកគណបក្សនេយាបាយជួបជុំគា្ធ ជាេទវតទាត់ ឧទាហរណ ៍េដើមឯើពិភក្សាអំពើការែកលមឣការដឹកជញួួនសាធារណៈ។ 

ការេបកាន់ពូជសាសន៍

ភាពលេំអវង ការេរើសេអើង ការរុកគួន ឬក៏ការសឣប់េខ្ពើមែដលសេមៅ្ត េទៅកាន់អ្ធកណាមា្ធ ក់េដាយសារជាតិសាសន៍ ពណ៌សមឯុរ េដើមកេំណើតជាតិ និងសញួ្តិរបសព់ួកេគ។

ការេបកាន់ពូជសាសន៍គេឺបឆំាងនឹងចបាប់េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ េហើយគួរេតូវរាយការណេ៍ទៅប៉ូលើស។ បណ្ត ឹងក៏អាចេធូើេទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអូេសា្ត លើបានែដរ។ 

េបជាមតិ

ការេបាះេឆា្ធ តេដាយអ្ធកេបាះេឆា្ធ តទំាងអសេ់ទៅេលើការែកែេបរដ្ឋធម្មនុញញាេបេទសអូេសា្ត លើែដលបានេស្ធើេឡើង

េទៅក្ធុងេបជាមតិឆា្ធំ 1967 េបជាជនបានេបាះេឆា្ធ តេដើមឯើរាប់ជនជាតិេដើមអាបូរីជើនើេទៅក្ធុងជេំរវឺនេបជាជន។
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តំណាង 

មនុស្សែដលេធូើសកម្មភាព និងនយិាយជំនួសអ្ធកដៃទ 

តំណាងេកុមេបឹក្សាមូលដា្ឋ នចូលចិត្តគំនិតរបសខ់្ញុំ និងបានបង្ហា ញវាេទៅក្ធុងអងគេបជុំេកុមេបឹក្សា។

ការេគារព

បង្ហា ញពើការចាត់ទុកជនណាមយួជាមនុស្សមួយរួប ឬក៏ការគិតពិចារណេ៍លើេសចក្តើសេេមច ែដលពួកេគបានេធូើ។

Emily មានេសចក្តើរីករាយែដលេគួសាររបសន់ាងបានេគារពេសចក្តើសេេមចរបសន់ាងចង់ កាល យជាពុទ្ធសាសនិកមួយរួប។

នើតិរដ្ឋ

មនុស្សទំាងអសេ់ដាយរួមទំាងពលរដ្ឋ និងរដា្ឋ ភបិាលេតូវែតេគារពតាមចបាប់។

មនុស្សេគប់រួបេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើេដាយរួមទំាងនាយករដ្ឋមេន្តើេតូវែតេគារពចបាប់េបេទសអូេសា្ត លើទំាងអសេ់ទៅេេកាមនើតិរដ្ឋ។ 

េកសួងធ្តលេ់សវាអូេសា្ត លើ

ទើភា្ធ ក់ង្ររដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើែដលធ្តលេ់សវាសុខាភបិាល េសវាសងគមកិចូ និងេបាក់ឧបត្តមភាសងគមកិចូតាមរយៈ Medicare Centrelink និង Child Support។

េកសួងធ្តលេ់សវាអូេសា្ត លើធ្តលេ់បាក់ឧបត្តមភាតាមរយៈ Centrelink និងេសវាេធ្សងៗេទវត។

សនលឹកេឆា្ធ តសមូាត់

េបព័ន្ធៃនការេបាះេឆា្ធ តែដលេបជាជនេបាះេឆា្ធ តេដាយឯកជន េដើមឯើកុំឱ្យមានជនណាមា្ធ កម់ានឥទ្ធិពល ឬដាក់សមា្ព ធេទៅេលើពួកេគឱ្យេបាះេឆា្ធ តតាមវិធើណាមួយបាន។

េទៅក្ធុងសនលឹកេឆា្ធ តសមូាត់ គា្ម នជនណាមា្ធ ក់េមើលេឃើញេទ េទៅេពលេលាកអ្ធកគូសសនលឹកេឆា្ធ តេលាកអ្ធក។

មិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនា

ដាច់េដាយែឡកពើសាសនា

េទៅក្ធុងសងគមែដលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនា គា្ម នសាសនាធលវួការេទ។

ែដលមានស័ូយភាព ឬភាពមូាសក់ារេលើខលួនឯង

អាចធគត់ធគង់តេមូវការខលួនថ៏ាលរ់បសេ់លាកអ្ធកបាន េដាយគា្ម នជំនួយពើអ្ធកដៃទ

ការមានការង្រេធូើមានន័យថាគាត់អាចទិញអាហារថ៏ាលខ់លនួរបសគ់ាត់ និងបង់ៃថលជួលធ៏ះថ៏ាលខ់លនួរបសគ់ាត់បាន។ គាត់មានភាពមូាសក់ារេលើខលនួឯង

បេងកើត 

កសាង បេងកើត ចាបេ់ធ្តើម

េលាកេទសាភិបាល Phillip បានបេងកើតអាណានិគមទើមួយេទៅក្ធុងរដ្ឋញ៉ួវេសៅែវលស។៍

េសុក 

តំបន់រដា្ឋ ភិបាលមូលដា្ឋ ន

ធលវួថ្ធលេ់ទៅក្ធុងេសុកខ្ញុំមានសុវត្តិភាពណាស។់

សន្តិសុខសងគម 

េបាកេ់សាធននវិត្ត និងេបាក់ឧបត្តមភារបសរ់ដា្ឋ ភិបាលេដើមឯើជួយអ្ធកគា្ម នការង្រេធូើ ជនពិការ មនុស្សចាស ់និងអ្ធកដៃទេទវតែដលខូះខាត។

េទៅេពល Trang បាត់បង់ការង្ររបសន់ាង នាងបានដាក់ពាក្យសុេំបាក់ឧបត្តមភាសន្តិសុខសងគម។

េកសួងពន្ធដារអូេសា្ត លើ (ATO)

ទើភា្ធ ក់ង្ររដា្ឋ ភិបាលអូេសា្ត លើែដលេគប់េគងេបព័ន្ធពន្ធដារ និងេបាក់េសាធននិវត្តន៍ែដលគំាេទ និងធ្តលថ់វិកាដលេ់សវាេធ្សងៗសេមាប់ជនជាតិអូេសា្ត លើ។

េទៅេរវងរាលឆ់ា្ធំ ជនជាតិអូេសា្ត លើភាគេេចើនបំធុតបញួួនទេមង់ទូរទាត់ពន្ធដារេទៅេកសួងពន្ធដារអូេសា្ត លើ។

គុណតៃមល

េគាលការណែ៍ដលជយួមនុស្សេធូើេសចក្តើសេេមចថាអូើែដលេតូវ និងអូើែដលខុស េហើយរេបវបេបេពតឹ្តេទៅក្ធុងសា្ត នភាពេធ្សងៗ។

េបេទសអូេសា្ត លើមានកេមងគុណតៃមលរួមែដលេយើងេហៅថាគុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ។

អ្ធកស្ម័េគចិត្ត 

មនុស្សែដលធ្តលេ់ពលេវលារបសព់ួកេគេទៅដលម់នុស្សមា្ធ ក់ ឬអងគការមួយេដាយមិនយកកៃេម។

Raza គឺជាអ្ធកស្ម័េគចិត្តែដលបេេងវនភាសាអង់េគលសដលម់នុស្សេទៅក្ធុងធ៏ះរបសព់ួកេគ។
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សណំួរេបឡងសេមាប់ហាត់េធូើ

ូ

េបេទសអូេសា្ត លើ និងេបជាជនរបសខ់លួន 

1. េតើេយើងរំលឹកអំពើអូើេទៅទិវាបុណ្យជាតិ Anzac Day?

ក. ការចុះពនាវាេឡើងេគាកៃនអងភាពកងទ័ពអូេសាល និងណូែវ៉លេហ្សឡង់េទៅឯឧបទប Gallipoli េបេទសទួរគ េទៅក្ធុងសេង្មេលាកេលើទ I ។ើ គ ្ត ើ ូើ ើ គ ើ

 ខ. ការមកដលៃនអកតាងលេទៅដានេដាយេសរី.េលើកទមួយែដលមកពើេបេទសចេកភពអង់េគលស់ ្ធ ំ ំ ្ឋ ើ

 គ. ការចុះពនាវាេឡើងេគាកៃនកងនាវាទមួយេទៅឆកសមុេទទើេកុងសុើដនើ ើ ើ

2.  េតើទង់ជាតិរបសជ់នជាតេិដើមអាបូរីជើនើអូេសា្ត លើមានពណ៌អូើខលះ?

ក. ពណ៌េខៅ ពណ៌េកហម និងពណ៌េលវឺង្ម

 ខ. ពណ៌ៃបតង ពណ៌ស និងពណ៌េខៅ្ម

 គ. ពណ៌េខវវ ពណ៌ស និងពណ៌ៃបតង

3.  េតើអូើេទៅជាសញ្ញា ជាតិកុំម៉ន់េវល (Commonwealth Coat of Arms)?

ក. េភលងជាតិ

ខ. ថាតំណាងជាតិរបសេបេទសអូេសាលក ់ ្ត ើ

 គ. និមិត្តរួបជាធវការរបសេបេទសអូេសាលែដលកណត់អត្តសញ្ណៃនកម្មសិទ្ធរបសកុំម៉ន់េវលលួ ់ ្ត ើ ញា ់

4.  េតើមានេពឹត្តិការណអ៍ូើេកើតេឡើងេទៅេបេទសអូេសា្ត លើកាលពើៃថូទើ1 ែខមករា ឆា្ធំ 1901?

ក. រដ្ឋធម្មនុញញាេបេទសអូេសាលើបានែកែេបេដាយេបជាមតិ្ត

 ខ. តំបន់អាណានិគមែដលេទៅដាច់ៗពើគាបានរួបរួមគាជាសហព័ន្ធៃនរដ្ឋែដលេគេហៅថាកុំម៉ន់េវលអូេសាល្ធ ្ធ ្ត ើ (Commonwealth of Australia) ។

គ. អងភាពកងទ័ពអូេសាល និងណូែវ៉លេហ្សឡង់បានបេងកើតេឡើងគ ្ត ើ

5.  េតើរាជធានើៃនេបេទសអូេសា្ត លើេឈា្ម ះអូើ?

ក. Brisbane

ខ. Canberra

គ. Perth

ជំេនវឺេលើលទ្ធិេបជាធិបេតយ្យ សិទ្ធិ និងេសរីភាពរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ

6.  េទៅក្ធុងេបេយាគខាងេេកាមេនះ េតើមួយណាជាឧទាហរណៃ៍នេសរីភាពក្ធុងការនិយាយស្តើ?

ក. េបជាជនអាចេធូើការតវាេបឆាងនឹងសកម្មភាពរបសរដាភិបាលបានេដាយសន្តិវិធ៉ ំ ់ ្ឋ ើ

ខ. បុរស និងេស្តើេតវបានចាត់ទុកេស្ធគាេទៅក្ធុងតុលាការចបាប់។ូ ើ ្ធ

គ. ជនជាតិអូេសាលើមានេសរីភាពមិនកាន់សាសនា្ត

7.  េតើេបេយាគមួយណាក្ធុងចំេណាមេបេយាគទំាងេនះស្តើពើរដា្ឋ ភិបាលេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើេតឹមេតូវ?

ក. រដាភិបាលមិនអនុញ្តឱ្យសាសនាមួយចំនួន្ឋ ញា

ខ. រដាភិបាលេទៅក្ធុងេបេទសអូេសាលគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាេទ។្ឋ ្ត ើ

គ. ចបាប់សាសនាេតវបានអនុម័តេដាយសភា
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8.  េទៅក្ធុងេបេយាគខាងេេកាមេនះ េតើមួយណាជាឧទាហរណៃ៍នសមភាពេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ?

ក. មនុស្សេគប់រួបកាន់សាសនាដូចគា្ធ

 ខ. បុរស និងេស្តើមានសិទ្ធិេស្មគា។ើ ្ធ

 គ. មនុស្សេគប់រួបសតក្ធុងគណបក្សនេយាបាយដូចគា្តិ ្ធ

9.  េតើេបេយាគមួយណាក្ធុងចំេណាមេបេយាគទំាងេនះជាការទទួលខុសេតូវរបសព់លរដ្ឋអូេសា្ត លើែដលមានអាយុ 18ឆា្ធំ េឡើងេទៅ?

ក. ចលរួមការេបជុំេកុមេបឹក្សាមលដានូ ូ ្ឋ

 ខ. េបាះេឆាតេទៅក្ធុងេពលេបាះេឆាតសហព័ន្ធ និងរដ្ឋ ឬក៏ែដនដើ េហយនិងក្ធុងការេធូេបជាមតិ្ធ ្ធ ើ ើ

 គ. មានលិខិតឆលងែដនអូេសាលែដលមានសុពលភាព្ត ើ

10.  េតើេបេយាគមួយណាក្ធុងចំេណាមេបេយាគទំាងេនះស្តើពើលិខិតឆលងែដនេតឹមេតូវ?

ក. ពលរដ្ឋអូេសាលអាចដាក់ពាក្យសលុិខិតឆលងែដនអូេសាលើបាន្ត ើ ំ ្ត

 ខ. អកមានសិទរសេទៅជាអចិៃេន្តយអាចកាន់លិខិតឆលងែដនអូេសាលើបាន្ធ ្ធិ ់ ៍ ្ត

 គ. ពលរដ្ឋអូេសាលើេតវការលិខិតឆលងែដន និងទិដាការេដើមឯើេតឡប់ចលេបេទសអូេសាលើវិញ្ត ូ ្ឋ ូ ្ត

រដា្ឋ ភិបាល និងចបាប់េទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ

11.  េតើេបេយាគមួយណាក្ធុងចំេណាមេបេយាគទំាងេនះស្តើពើការេបាះេឆា្ធ តេតឹមេតូវ? 

ក. េបជាជនមានេសរីភាព និងសុវតភាពេដើមឯើេបាះេឆាតឱ្យេបក្ខជនណាមួយក៏បាន្តិ ្ធ  

 ខ. ការេបាះេឆាតគឺេធូេឡើងេដាយេលើកៃដ ្ធ ើ

 គ. េបជាជនេតវសរេសរេឈាះពួកេគេទៅេលើសនលកេឆាត ូ ្ម ឹ ្ធ

12.  េតើឯកសារេសបចបាប់េឈា្ម ះអូើែដលែចងពើបទបញញាត្តិមូលដា្ឋ នសេមាប់រដា្ឋ ភិបាលេបេទសអូេសា្ត លើ? 

ក. សហព័ន្ធអូេសាល ្ត ើ

 ខ. កុំម៉ន់េវលអូេសាល ្ត ើ

 គ. រដ្ឋធម្មនុញញាៃនេបេទសអូេសាល្ត ើ 

13.  េតើអូើេទៅជាេបជាមតិ? 

ក. ការេបាះេឆាតេដើមឯថាសបួររដាភិបាល ្ធ ើ ល ់ ្ត ្ឋ

 ខ. ការេបាះេឆាតេដើមឯើែកែេបរដ្ឋធម្មនុញញាេបេទសអូេសាល ្ធ ្ត ើ

 គ. ការេបាះេឆាតេដើមឯថាសបួរនាយករដ្ឋមេន្តើ ្ធ ើ ល ់ ្ត

14.  េតើអំណាចណាមយួរបសរ់ដា្ឋ ភិបាលមានអំណាចបកេសាយ និងអនវុត្តចបាប់? 

ក. អំណាចនតិបញតើ ញា ្តិ

 ខ. អំណាចនតិេបតិបតើ ្តិ

 គ. អំណាចតុលាការ

15.  េតើេបេយាគមួយណាក្ធុងចំេណាមេបេយាគទំាងេនះជាតួនាទើរបសអ់គគេទសាភិបាល? 

ក. ែតងតាងេបមុខរដាភិបាលថាក់រដ្ឋ ំ ្ឋ ្ធ

 ខ. ការចុះហត្តេលខាេលើពេង្ងចបាប់នានាែដលអនុម័តេដាយសភាអូេសាលឱ្យកាយជាចបាប់្ត ើ ល

 គ. ែតងតាងេបមុខរដ្ឋ ំ
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គុណតៃមលរបសេ់បេទសអូេសា្ត លើ

16.  េតើចេមលើយណាមួយក្ធុងចំេណាមចេមលើយខាងេេកាមនឹងបង្ហា ញពើគុណតៃមលេបេទស អូេសា្ត លើស្តើពើេសរីភាពក្ធុងការសែម្តងមតិបានលឣបំធុត?

ក. មនុស្សេគប់រួបអាចសែម្តងមតិរបសពួកេគេដាយសន្តិវិធ េហយសតក្ធុងរងង់ចបាប់់ ើ ើ ្តិ ូ

ខ. មនុស្សែដលមានទស្សនៈខុសពរួបខ្ញុំេតវេទៅឱ្យេសូវមសាត់។ើ ូ ូ

គ. មានែតេបធានបទែដលបានយលេពមេទអាចេតវពិភាក្សាបាន។់ ូ

17.  េតើេបជាជនេទៅរសេ់ទៅេបេទសអូេសា្ត លើគួរេបងឹែេបងេរវនភាសាអង់េគលសឬេទ?

ក. េបជាជនេទៅេបេទសអូេសាលគួរនិយាយភាសាណាែដលនិយាយេេចើនជាងេគបងសេទៅក្ធុងតំបន់ជិតខាងតាមមលដានរបសពួកេគ្ត ើ ឣ ់ ូ ្ឋ ់

ខ. គានការរំពឹងឱ្យេរវនភាសាណាមួយេទៅក្ធុងេបេទសអូេសាលើេទ្ម ្ត

គ. បាទ ឬចាស ភាសាអង់េគលសជាភាសាជាតិរបសអូេសាល េហយវាជួយឱ្យទទួលបានការអប់រំ ការង្រ និងជួយឱ្យបេញ្បខលនចលេទៅក្ធុងសហគមន៍។់ ្ត ើ ើ ួ ួ ូ

18. េបសិនេបើអ្ធកទទួលរងការេបមាថ េតើេលាកអ្ធកអាចេលើកទឹកចិត្តឱ្យមានអេំពើហិង្សាេបឆំាងនឹងមនុស្ស ឬក៏េកុមមនុស្សបានឬេទេទៅក្ធុងេបេទសអូេសា្ត លើ?

ក.  បាទ ឬចាសអាច េបសិនេបេលាកអកមិនមានបំណងេបេពឹតអំេពើហិង្សាេទើ ្ធ ្តិ

ខ. េទ មិនអាចេទ វាេបឆាងនឹងគុណតៃមល និងចបាប់េបេទសអូេសាលំ ្ត ើ

គ.  ជួនកាលអាច េបសិនេបើខ្ញុំមានការអាក់អន់ចិត្តខាងលំ

19.  េតើមនុស្សគួរអធយាេស័យគា្ធ េទៅវិញេទៅមកក្ធុងខណៈែដលពួកេគយលេ់ឃើញថាមានការែខូងគំនិតគា្ធ ?

ក. វាជាអំេពេបឆាងនឹងចបាប់ែដលែខូងគំនិតគា។ើ ំ ្ធ

ខ. េទ មនុស្សេគាន់ែតេតវការេគារពគាេទៅវិញេទៅមក េបសិនេបើពួកេគយលេសបគា។ូ ្ធ ់ ្ធ

គ. បាទ ឬចាស ការែខូងគំនិតគាេដាយសន្តិវិធើឆះបញ្ងពគុណតៃមលេបេទសអូេសាលទាក់ទងនឹងការេគារពគាេទៅវិញេទៅមក។្ធ លុ ូ ំ ើ ្ត ើ ្ធ

20.  េតើឧទាហរណណ៍ាមួយដូចខាងេេកាម ជាឧទាហរណៃ៍នការចូលរួមចំែណកដលស់ហគមន៍អូេសា្ត លើ?

ក. ការេធូើការស្ម័េគចិត្ត ឬការៃរអង្សេបាក់សេមាប់មនុស្សធម៌គឺជាឱកាសដ៏លមួយេដើមឯពេងឹងសហគមន៍របសេយើង។គ ឣ ើ ់

ខ. ខ្ញុំមិនគួរខំេបឹងែេបងេដើមឯើសាលមនុស្សេធ្សងេទវតេទគ ់

គ. មនុស្សេទៅក្ធុងេបេទសអូេសាលមិនគួរចលរួមចំែណកដលសហគមន៍េទ ពើេេពាះអូេសាលជាេបេទសេសរី្ត ើ ូ ់ ្ត ើ

ចេមលើយ

ក02 ,គ91 ,ខ81 ,គ71 ,ក61 ,ខ51 ,គ41 ,ខ31 ,គ21 ,ក11 ,ក01 ,ខ9 ,ខ8 ,ខ7 ,ក6 ,ខ5 ,ខ4 ,គ3 ,ក2 ,ក1
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ចប់ែធ្ធកែដលអាចយកមកេបឡង




