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ඔබට පණිවුඩයක්
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු වීමට තීරණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සුබපැතුම්. අලුත් රටක ජීවත්වීමට සහ පූර්ණ 
වශෙයන් පුරවැසිෙයකු වීමට ෛධර්යය, උත්සාහය සහ කැපවීම අවශ්ය ෙව්. අපෙග් සාමකාමී හා ප්රජාතන්ත්රවාදී 
සමාජයට ඔබ විසින් ලබා ෙදන දායකත්වය අපි අගය කරමු.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය ඔබෙග් සංක්රමණ වෘත්තාන්තෙය් වැදගත් පියවරකි. ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු වීම 
මඟින් ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සහ අෙප් ෙපාදු සාරධර්ම සම්බන්ධෙයන් නිරන්තර කැපවීමක් දක්වන බව අදහස් කරයි. 
එෙස්ම ෙමය ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාව තුළ තුළ ඔෙබ් නියම සාමාජිකත්වෙය් ආරම්භය ද ෙව්. ෙම් පියවර මගින් ඔබට ‘මම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජාතිකෙයකු’ යන්න කීමට හැකි වනු ඇත. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය යනු අතිවිශාල ප්රතිලාභ ලබා ෙදන වරප්රසාදයකි. ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු 
වීම මඟින් ඔබ අද්විතීය ජාතික ප්රජාවක් හා සම්බන්ධ ෙව්. අපෙග් ෙද්ශය ෙගාඩනැගී ඇත්ෙත් අපෙග් ආදිවාසී 
ඇෙබාරිජිනල් හා ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර්වාසී ජනතාව, ෙමහි උපත ලද අය ෙමන්ම ෙලාව නන් ෙදසින් පැමිණි 
සංක්රමණිකයින්ෙග් දායකත්වෙයනි. අපි අපෙග් විවිධත්වය සමරන අතර ඒ සමඟම එක්සත් හා සාමකාමී ජාතියක් 
උෙදසා පරිශ්රමයක ෙයදී සිටිමු. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාෙවහි ශක්තියක් වන්ෙන් ගැටලු නිරාකරණය කරගැනීමට හා ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අනාගතය හැඩගස්වා 
ගැනීමට අප එක්ව කටයුතු කිරීමයි. අප සතුව ස්ථ්ාවර පාලන ක් රමයක් පවතින අතර, රජෙය් අධිකාරියට සහ නීතිවලට 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා ්ගරු කරති. අපෙග් ස්ථ්ාවරත්වය, සංස්කෘතිය සහ නීති හැඩගැසි ඇත්ෙත් අපෙග් ඉතිහාසය මගිනි. 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාව හා සම්බන්ධ වීම මගින් ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වෘත්තාන්තයට එකතු කිරීමක් සිදු කරන්නාක් ෙස්ම 
එය හැඩගැස්වීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.

ඕස්ට්ෙර්ලියාව පැරණි බිමකි. එය අතිවිශාල වන අතර, අද්විතීය ෙව්. ෙමම ෙද්ශය වැසිවනාන්තර, වනලැහැබ ෙමන්ම 
ෙවරළ සහ කාන්තාරද නගර හා ෙගාවිෙපාළවලින්ද සමන්විත ය. අපෙග් ආදිවාසී සංස්කෘතීන් දැනට ෙලාව පවතින 
පුරාණතම සංස්කෘතීන් ෙව්. එෙස්ම අප තරුණ ජාතියක්ද වන අතර, සංක්රමණිකයන්ෙගන් සැදුම්ලත් ජාතියකි. 
1788දී ඕස්ට්ෙර්ලියාව තුළ යුෙරාපීය ජනාවාසකරණය ඇරඹුණු අතර, අදටත් අපි නව සංක්රමණිකයින් පිළිගැනීම සිදු 
කරමු. 

්

රටවල් 200කට අධික සංඛ්යාවකින් පැමිණි පුද්ගලයින් ෙවත ඕස්ට්ෙර්ලියාව නිවහන බවට පත්ව ඇත. එහි 
ප්රතිඵලයක් ෙලස, අපෙග් සමාජය ෙලාව විවිධත්වෙයන් වැඩිම සමාජවලින් එකක් බවට පත් වී ඇත. ඕස්ට්ෙර්ලියාව 
වාර්ගික හා සංස්කෘතික විවිධත්වය සාර්ථ්කව ජාතික එකමුතුකම සමඟ සංකලනය කරයි. අප සැම එක් කරන ෙපාදු 
බැඳීම පුරවැසිභාවයයි.

ඕස්ට්ෙර්ලියාව ප්රජාතන්ත්රවාදී රාජ්යයකි. පුරවැසිභාවය මගින් අපෙග් ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතිය ෙගාඩනැගීම 
සඳහා ඔබ හට පූර්ණ ෙලස සහභාගි වීෙම් අවස්ථ්ාව ලබා ෙද්. එයින් අදහස් වන්ෙන්, ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාෙව් නිසි 
සාමාජිකෙයකු වශෙයන් ඔබෙග් වගකීම් ඉටු කිරීමට සූදානමින් සිටින බවයි. ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් සෑම අෙයකුෙග්ම 
ගරුත්වය සහ නිදහස, ගැහැණු හා පිරිමි අය අතර සමානාත්මතාව සහ නීතිෙය් ආධිපත්යය වැනි ෙපාදු  සාරධර්ම 
පිළිබඳව විශ්වාස කරති. ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය යනු එදිෙනදා ජීවිතෙය් ෙමවැනි සාරධර්ම ආරක්ෂා 
කරගැනිමයි.



3ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු බවට පත්වීම
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු බවට පත්වීම වැදගත් ක්රියාවලියක් වන අතර, එහිදී යම් පුද්ගලෙයකු විසින් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සහ එහි ජීවත්වන මිනිසුන් ෙවත සිය පක්ෂපාතීත්වය පල කරනු ලබන්නාක් ෙස්ම ඉන් අනතුරුව, 
අපෙග් ජාතිෙය් පුරවැසිෙයකු ෙලස සිය අයිතීන් හා වගකීම් ඉටු කිරීමට බැඳී සිටියි. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණය සකස් කර ඇත්ෙත්, ඕස්ට්ෙර්ලියාව, එහි ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රමය, 
විශ්වාසයන් හා සාරධර්ම සහ පුරවැසිභාවෙය් වගකීම් සහ වරප්රසාද පිළිබඳ ඔබට ප්රමාණවත් දැනුමක් ඇත්ද 
යන්න ඇගයීම සඳහා ය.

පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණය පරිගණකය භාවිතෙයන් සිදු කරන ඉංග්රීසි භාෂාෙවන් පවත්වන බහුවරණ 
ප්රශ්න ඇතුළත් විභාගයකි. ෙමම පරීක්ෂණය තුළ අහඹු ෙලස ෙතාරාගන්නා ලද ප්රශ්න 20ක් ඇ තුළත් වන අතර, 
2020 ෙනාවැම්බර් 15වන විට, ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම පිළිබඳ ප්රශ්න පහක්ද ෙමහි ඇතුළත් ෙව්. 

්

ෙමම පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා සමස්තයක් ෙලස අවම වශෙයන් ලකුණු 75ක් වන පරිදි සාරධර්ම (වටිනාකම්) 
පිළිබඳ ප්රශ්න පහටම ඔබ විසින් නිවැරදිව පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 

පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඕස්ට්ෙර්ලියාව පුරා ඇති සංක්රමණ හා පුරවැසි ෙදපාර්තෙම්න්තු කාර්යාලවලදී 
පවත්වනු ලැෙබ්. ප්රාෙද්ශීය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ස්ථ්ාන කිහිපයක හා ඇතැම් විෙද්ශ දූත කාර්යාලවලද ෙමම පරීක්ෂණය 
පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණය සඳහා සූදානම් වීම
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණයට සූදානම් වීම සඳහා ඔබ විසින් ෙමම ෙතාරතුරු ෙපාත කියවිය 
යුතුය, ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ෙමමෙතාරතුරු ෙපාත විභාග කරන ෙකාටසක් ෙමන්ම විභාග ෙනාකරන ෙකාටසක් ඇත.

විභාග කරන ෙකාටස
පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණය සමත්වීමට ඔබ විසින් දැනගතයුතු කරුණු සියල්ලම ෙමම ෙපාෙත් මුල් 
ෙකාටස් හතෙර් ඇතුළත්ය:
• 1  වන ෙකාටස - ඕස්ට්ෙර්ලියාව සහ එහි ජනතාව
• 2  වන ෙකාටස - ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රජාතන්ත්රවාදී විශ්වාසයන්, අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස
• 3  වන ෙකාටස - රජය සහ ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීතිය
• 4  වන ෙකාටස - ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම
පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණෙය් ප්රශ්නවලට පිළීතුරු සැපයීම සඳහා විභාග කරන ෙකාටෙස් ඇති 
ෙතාරතුරු ඔබ විසින් දැන අවෙබාධ කරගත යුතුය.්

විභාග ෙනාකරන ෙකාටස
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඉතිහාසය සහ සංස්කෘතිය අවෙබාධ කරගැනීමට ඔබට උපකාරී වීම සඳහා වැදගත් ෙතාරතුරු 
විභාග ෙනාකරන ෙකාටෙස් ඇතුළත්ය. ෙමම ෙතාරතුරු පිළිබඳව ඔබට ප්රශ්න ෙයාමු ෙනාෙකෙර්.

්

• 5  වන ෙකාටස - අද ඕස්ට්ෙර්ලියාව
• 6  වන ෙකාටස - අෙප් ඕස්ට්ෙර්ලියානු වෘත්තාන්තය

පුහුණුවීෙම් ප්රශ්න 
විභාග කරන ෙකාටස අවසානෙය්, පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණයට ඔබට සූදානම් වීමට උපකාරී වීම සඳහා 
පුහුණුවීෙම් ප්රශ්න 20ක් ලබා දී ඇත.

පාරිභාෂිකයන්
විභාග කරන ෙකාටස හා විභාග ෙනාකරන ෙකාටස අවසානෙය්, පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවක් (මුල්පද සහ ඒවාෙය් 
ෙත්රුම් ඇතුළත් ලැයිස්තුව) දක්වා ඇත.

වැඩිදුර විස්තර
ෙමම ෙපාෙත් අවසානෙය්, වැඩිදුර විස්තර ලබාගත හැකි තැන් පිළිබඳ ඔබට උපෙදස් ලබාගත හැකිය.



4 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණය අතරතුර සහාය 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය ලබාගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන ෙබාෙහා් අයට සහායකින් ෙතාරව 
පරීක්ෂණය අවසන් කිරීමට අවශ්ය සාක්ෂරතාව ඇති බවට අපි සිතමු. ප්රශ්නවලට හා පිළීතුරුවලට 
සවන්දීෙම් Text-to-speech තාක්ෂණය ද ඔබට ලබාගත හැකිය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණයට පසු
ඔබ පරීක්ෂණය සමත් වුවෙහාත්, අපි ඔෙබ් අයදුම්පත්රය සැකසුම් ක්රියාවලියට (process) ෙයාමු 
කරන්ෙනමු. ඔෙබ් අයදුම්පත්රය අනුමත වී පුරවැසිභාවය ලබාගැනීෙම් උත්සවයට සහභාගිවීමට 
අවශ්ය වන්ෙන් නම්, එම උත්සවයට සහභාගිවීම සඳහා ආරාධනා කරමින් ඔබට ලිපියක් ලැෙබනු ඇත. 
සාමාන්යෙයන්, ෙමම උත්සවය ඔෙබ් අයදුම්පත්රය අනුමත වී මාස හයක කාලසීමාවක් තුළ පැවැත්ෙව්. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසි ප්රතිඥාව
සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන් විසින් සිය වගකීම් හා වරප්රසාද පිළිබඳව ෙමන්ම උපතින් ෙහා් 
ෙතා්රාගැනීම මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවකු බවට පත්වූ අප පුරවැසිෙයකු යන්ෙනන් කුමක් අදහස්ෙව්ද යන්න 
පිළිබඳවද අවෙබාධකරගැනීම වැදගත්ය. අපෙග් ජාතිය අඛණ්ඩව සාර්ථ්කත්වය කරා යන ගමෙන්දී ෙමය 
වැදගත් ෙව්.

්

ඔබ පුරවැසිභාවය ලබාගැනීෙම් උත්සවයට සහභාගි වීෙම්දී, ඔබ විසින් ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසි ප්රතිඥාව 
ලබා ෙද්.

එෙස් ප්රතිඥාව ලබාදීෙම්දී, ඔබ විසින් ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙවත ෙපාදු කැපවීමක් සිදු කරන අතරම, 
පුරවැසිභාවයට හිමි වගකීම් හා වරප්රසාද පිළිගැනීම ද සිදු කරනු ලැෙබ්. 

ඔබ විසින් ෙදනු ලබන ප්රතිඥාව ෙමෙස්ය:

ෙමතැන් පටන් ඉදිරියට,*
මා ඕස්ටෙර්ලියාවට හා එහි ජනතාවට පක්ෂපාතී වන බවටත්,

ඔවුන්ෙග් ප්රජාතන්ත්රවාදී විශ්වාසයන් මා ෙබදාහදාගන්නා බවටත්,
ඔවුන්ෙග් අයිතීන් සහ නිදහසට මා ගරු කරනා බවටත්, එෙස්ම

ඔවුන්ෙග් නීතින් මා පිළිගන්නා සහ ගරුකරනා බවටත්, ෙදවියන් 
වහන්ෙස් ඉදිරිෙය් ප්රතිඥා ෙදමි.

*ෙදවියන් වහන්ෙස් ඉදිරිෙය් යන වචන භාවිත කිරීමට ෙහා් ෙනාකිරීමට තමාට තීරණය කළ හැක.

ඔබ ෙමම ෙපාත කියවාෙගන යන විට, ප්රතිඥාව පසුපස ඇති අදහස සහ ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය තුළ 
ඔබෙග් කාර්යභාරය වැඩි කරන ආකාරය පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවෙබාධයක් ලැෙබනු ඇත.්
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ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය ලබාගැනීෙම් උත්සවය 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය ලබාගැනීෙම් උත්සවය 
ඉතාම සුළු පිරිසක් සහභාගි වන ඉතාම කුඩා උත්සවයක් 
ෙහා ්මිනිසුන් සියදහස් ගණනක් සහභාගි වන 
ඉතාම විශාල උත්සවයක් විය හැක. නව පුරවැසියන් 
හා නිලධාරින් අතර හැඟීම්බර බව සහ අභීමානය 
ෙහ්තුෙවන් ෙමය ඉතාම ප්රීතිමත් සැමරීමක් ෙව්. 

පුරවැසිභාවය ලබාගැනීෙම් උත්සවය ආරම්භෙය් 
ඔබෙග් පළාෙත් ඉඩම්වල සාම්ප්රදායික හිමිකරුවන් 
වන ආදිවාසීන්ෙග් නිෙයා්ජිතෙයකු විසින් ඔබව 
පිළිගැනීමට ඉඩකඩ ඇත. ආදිවාසීහු සිය සාම්ප්රදායික 
භූමින් මත ෙමම පිළිගැනිෙම් පිළිෙවත අවුරුදු දහස් 
ගණනක් පුරා සිදු කරති. ඔබෙග් ප්රාෙද්ශීය ප්රජාෙව් 
නායකයන් ෙහා ්රජෙය් නිෙයාජ්ිතයින් විසින් කරනු 
ලබන පිළිගැනීෙම් සහ දිරිගන්වන කතා වලට ඔබට 
සවන්දීමට හැකිවනු ඇත. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය ලබාගැනීමට තීරණය 
කළ අෙනකුත් අය සමඟ ඔබ විසින් ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසි ප්රතිඥාව හඬ නගා කියවා, නැවත කියවනු 
ඇත. ෙමම උත්සවෙය් වැදගත්ම අංගය ෙමයයි. ඔබ 
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ඇති කැපවීෙම් ප්රතිඥාව ලබාෙදන 
ෙතක්, ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු වන්ෙන් නැත. 

ඔබ ප්රතිඥාව ලබා ෙදන විට තබාගැනීමට ශුද්ධ වූ 
ග්රන්ථ්යක් ෙහා් ලියවිල්ලක් රැෙගන ආ හැකි වුවද, 
ෙමය අනිවාර්යය ෙනාෙව්. 

ඔබෙග් ප්රජා නායකයන් ෙහා් රජෙය් නිෙයා්ජිතයින් 
විසින් පුරවැසිභාවෙය් අර්ථ්ය පිළිබඳ ෙකටි ෙද්ශන 
සිදු කරනු ඇත. ඔබට ඔබෙග් ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසි සහතිකය සහ ඇතැම් විට ඔෙබ් ප්රජාව 
මගින් ලබාෙදන සුළු ත්යාගයක් ද ලැෙබනු ඇත. 
සෑමෙදනාම ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික ගීය වන ‘Advance 
Australia Fair’ ගායනා කරනු ඇත. පුරවැසිභාවය 

ලබාගැනීෙම් උත්සවය අවසන් වූ පසු, ඔබෙග් සහෘද 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් හා එක්ව ෙමම අවස්ථ්ාව සැමරීමට 
ඔබට අවස්ථ්ාව හිමි වනු ඇත. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු වීම සම්බන්ධව හා  
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සාමකාමී හා ඵලදායී ජීවිතයක් 
අෙප්ක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව අපි ඔබට සුබ පතමු.

වැඩිදුර ෙතාරතුරු සඳහා 
www.citizenship.gov.au හි ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසිභාවය පිළිබඳ ෙවබ් අඩවියට පිවිෙසන්න.



6 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

විභාග කරන ෙකාටෙස්  
ආරම්භය
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පළමුවන ෙකාටස

ඕස්ට්ෙර්ලියාව 
සහ එහි ජනතාව
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ඕස්ට්ෙර්ලියාව සහ එහි ජනතාව
පුරවැසිභාවය ලබාගැනීෙම් උත්සවෙය්දී, ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියාව සහ එහි ජනතාවට ඇති පක්ෂපාතීත්වය සම්බන්ධව 
ප්රතිඥාවක් ලබා ෙද්. ෙමම ෙහ්තුව නිසා අපෙග් ආදිවාසී උරුමයන් ඇතුළු ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාව හා ජනගහනය 
සම්බන්ධ අවෙබාධයක් ලබාගැනීම වැදගත් ෙව්. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඉතිහාසය ෙමන්ම අප ස්ථ්ාවර සහ සාර්ථ්ක බහු 
සංස්කෘතික ජාතියක් බවට සංවර්ධනය වී ඇති ආකාරය පිළිබඳවද ඔබ විසින් අවෙබාධ කරගැනීම වැදගත් ෙව්.

ෙමම ෙකාටෙස්දී අපෙග් වෘත්තාන්තයට දායක වූ සමහර වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳව කියවීමට ඔබට හැකි ෙව්. අපෙග් 
ප්රාන්ත හා සන්තක ප්රෙද්ශ (states and territories) පිළිබඳ ෙතාරතුරු සහ අප පැහැදිලිව ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් වශෙයන් 
හඳුනාගන්නා සම්ප්රදායන් සහ සංෙක්ත පිළිබඳ ෙතාරතුරු ද ෙමහි ඇතුළත්ව ඇත.

්
්

ආදිවාසී ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් (Aboriginal and Torres Strait 
Islander peoples)
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් මුල්වැසියන් වන්ෙන් ඇෙබාරිජිනල් හා ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් දූපත්වාසීන්ය. දැනට ෙලාකෙය් පවතින 
පැරණීතම සංස්කෘතීන් හා සම්ප්රදායයන් ඔවුන් සතු ෙව්. 

්

ඓතිහාසික ෙලස, ආදිවාසීන් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රධාන භූමිෙයන් හා තස්ෙම්නියාෙවන් පැමිණි අය ෙව්. පුරාවිද්යා 
වාර්තාවලින් දැක්ෙවන්ෙන්, ආදිවාසීන් වසර 40,000 ත් 65,000ත් අතර කාලයකට ෙපර ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණ 
ඇති බවයි. එෙහත්, ආදිවාසීන්ෙග් විශ්වාසය වන්ෙන්, ෙමම භූමිෙය් වෘත්තාන්තයන් ඔවුන් වටා නිර්මාණය වී ඇති 
බවත්, කාලෙය් ආරම්භයත් සමඟ එම වෘත්තාන්ත නිර්මාණය වීම ආරම්භ වන බවයි. ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් දූපත්වාසීන් 
පැමිෙණන්ෙන් ක්වීන්ස්ලන්තයට උතුරින් තිෙබන දූපත්වල හා පැපුවා නිවි ගිනියාෙව් සිටය. 

ආදිවාසීන් සතුව අදටද ඔවුන් ෙවත මගෙපන්වනු ලබන අතිශයින් පැරණි විශ්වාස සහ සම්ප්රදායයන් පවතී. 
සිය වෘත්තාන්ත, කලා හා නැටුම් මගින් ප්රකාශ වන ගැඹුරු සබඳතාවක් ඔවුන්ට භූමිය සමඟ පවතී. ආදිවාසී 
සංස්කෘතීන් විවිධත්වෙයන් යුතු වන අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික අනන්යතාවෙය් වැදගත් ෙකාටසක් ෙව්. 

ආදිවාසී ජනතාව පිළිබඳ වැඩිදුර ෙතාරතුරු 5 වන ෙකාටස, අද ඕස්ට්ෙර්ලියාව සහ 6 වන ෙකාටස, අපෙග් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාව තුළ ෙසායාගත හැකිය. 

යුෙරාප්ීය ජාතිකයින් පදිංචිවීෙම් මුල් අවධිය
යුෙරාපීය ජාතිකයින් ෙමරට පදිංචිවීම ආරම්භ වූෙය් 1788 ජනවාරි 26වන දින මහා බ්රිතාන්යෙය් සිට පැමිණි 
සිරකරුවන් සහිත ප්රථ්ම නාවුක බල ඇණිය ෙලස හඳුන්වන ලද ෙනෟකා 11 ප්රථ්මෙයන් පැමිණීමත් සමඟය. 

්

ෙමම කාලෙය් බ්රිතාන්ය නීතිය ඉතා දරුණු වූ අතර, අපරාධවලට වරදකරුවන් වූ විශාල ප්රමාණයක් සිරකර 
තබාගැනිමට සිරමැදිරි ප්රමාණවත් ෙනාවීය. ෙමම ගැටලුවට විසඳුම් වශෙයන්, බ්රිතාන්ය රජය මගින් ෙමම 
සිරකරුවන් ෙලාක්ෙය් අෙනක් පසට එනම්, නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් නම් නව යටත්විජිතය ෙවත යැවීමට තීරණය කරන ලදී.

නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්හි ප්රථ්ම ආණ්ඩුකාරවරයා වූෙය් කපිතාන් ආතර් පිලිප් ය. යටත්විජිතය දිගටම රැකුණු අතර, 
තවත් සිරකරුවන් සහ නිදහෙස් පදිංචිවීමට කැමති අය පැමිණි බැවින්, යටත්විජිතය දියුණු වී සංවර්ධනය විය. රෙටහි 
ෙවනත් ෙකාටස්වලද තවත් යටත්විජිත පිහිටුවන ලදී.

නිදහෙස් පදිංචිවීමට කැමති අය පැමිණිෙය් මහා බ්රිතාන්යෙයන් සහ අයර්ලන්තෙයනි. ෙමම බ්රිතාන්ය සහ 
අයර්ලන්ත උරුමය, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් මෑතකාලීන ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය හා ෙද්ශපාලනය ෙකෙරහි විශාල වශෙයන් 
බලපෑම් ඇති කරන ලදී.

1851දී, නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් හා වික්ෙටා්රියාහි රන් ෙසායාගත් අවස්ථ්ාෙව් සිට ‘රන් ෙසායායාම ’ ආරම්භ විය. ෙලාව පුරාම 
සිටින අය සිය වාසනාව උරගා බැලීමට ෙමම යටත්විජිතවලට පැමිණියහ. ෙමම කාලෙය්දි යුෙරාපයට අයත් ෙනාවන 
රටකින් පැමිණි විශාලම සංක්රමණිකයින් කණ්ඩායම පැමිණිෙය් චීනෙයනි. වසර 10ක් ඇතුළත රෙට් ජනගහනය 
ෙදගුණයකට වඩා වැඩි විය.

්



9ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජාතිය
1901දී, යටත්විජිත එක්ව ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය 
ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙලසින් සමූහාණ්ඩුවක් 
ඇතිකරගන්නා ලදී. නව ඕස්ට්ෙර් ලියානු 
ආණ්ඩුක් රම ව් යවස්ථ්ාව යටෙත් අපෙග් ජාතික 
පාර්ලිෙම්න්තුව, රජය සහ මහාධිකරණය ඇතුළු 
අපෙග් ජාතික ප්රජ ාතන්ත් රවාදී ආයතන 
පිහිටුවන ලද්ෙද් ෙම් අවස්ථ්ාෙව් දී ය. එම කාලෙය්දී, 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනගහනය මිලියන හතරක් 
පමණ විය. ෙමම සංඛ්යාවට ආදිවාසීන් ඇතුළත් 
ෙනාවූ අතර, 1967දී පවත්වන ලද ජනමත 
විචාරණයකින් අනතුරුව ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
ජනගහන නිල ඇස්තෙම්න්තුවල ඔවුන් පිළිබඳ 
විස්තර ඇතුළත් ෙකරිණි.

20වන සියවෙස් පළමු අර්ධය පුරාවටම 
සංක්රමණිකයින්ෙග් මට්ටම උස් පහත් ෙවමින් 
පැවතිණි. ෙමහි පදිංචිවීම සඳහා බ්රිතාන්ය 
සංක්රමණිකයින් සක්රීය ෙලස දිරිමත් 
කිරීමට වැඩසටහන් පවත්වන ලද අතර, 
ෙබාෙහාෙදෙනක් එෙලස පදිංචි වූහ.්

ෙදවන ෙලාක යුධ සමෙයන් පසු යුෙරාපෙය් 
මිලියන ගණනින් පුද්ගලයින් හට සිය මව්බිම් 
හැරයාමට සිදු වූ අවස්ථ්ාෙව්, බ්රිතාන්ය ෙනාවන 
සංක්රමණීකයින්ෙග් රැල්ලක් ඇති විය. නව 
දිවියක් ඇරඹීම සඳහා යුෙරා්පීයයන් විශාල 
සංඛ්යාවක් ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණියහ.

් ්

මෑත වසරවලදී, අපෙග් සංක්රමණ හා 
සරණාගත වැඩසටහන් මගින් ෙලාව පුරා සිටින 
පුද්ගලයින් ඕස්ට්ෙර්ලියාවට රැෙගන විත් ඇත. 
මිනිසුන් ෙමරටට පැමිණ ඇත්ෙත්, සිය පවුල් 
හා සම්බන්ධ වීමට ෙහා් නව දිවියක් ඇරඹීමට 
ෙහා් දුගීකම, යුද්ධය ෙහා් වධහිංසා වැනි 
තත්ත්වයන්ෙගන් මිදීමටය.

පසුගිය සියවස් ෙදක පුරා ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
ජනගහනෙය් විවිධත්වය ඉහළ ෙගාස් 
ඇත. විවිධත්වෙයන් යුතු, ෙසෟභාග්යමත් 
සමාජය ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙලාකය සමඟ ඇති 
සම්බන්ධතාව වර්ධනය කරයි. ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
ජනතාවෙග් විවිධත්වය අප සමරන අතරම, 
එකට බැඳී, ඒකීය ජාතියක් ෙගාඩනැගීමටද අපි 
අරමුණු කරෙගන සිටිමු.

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික භාෂාව ඉංග්රීසි 
භාෂාව ෙව්. එය අපෙග් ජාතික අනන්යතාවෙය් 
ෙකාටසකි. ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම සුරකිමින්, 
අප සමාජෙය් කටයුතුවලට සහභාගි වීම සඳහා 
උපකාරී වීමට සංක්රමණිකයන් විසින් ඉංග්රීසි 
භාෂාව ඉෙගනීම හා භාවිත කිරීම සිදු කළ යුතුය. 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජීවත් වීෙම්දී හා වැඩ කිරීෙම්දී 
ඉංග්රීසි භාෂාෙවන් සන්නිෙව්දනය කිරීම 
වැදගත් ෙව්.

ආදිවාසී සහ ෙටාරස් ස්ට් ෙර්ට් දූපත් භාෂා 100 
කට වැඩි ප්  රමාණයක් ඇතුළුව ෙවනත් භාෂාවන් 
ද ඇගයීම සිදු කරමු. 
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රාන්ත සහ සන්තක ප්රෙද්ශ
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්යය, ප්රාන්ත සහ සන්තක ප්රෙද්ශ එක්ව සෑදුණු ෙෆඩරල් රාජ්යයකි (සමූහාණ්ඩුවකි). 
එහි ප්රාන්ත හයක් සහ ප්රධාන සන්තක ප්රෙද්ශ ෙදකක් ඇත. කැන්බරා ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අගනගරය වන 
අතර, එක් එක් ප්රාන්තය හා සන්තක ප්රෙද්ශය ෙවත ෙවන් ෙවන් වූ අගනගර ඇත.

ප්රාන්තය අගනගරය
නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් සිඩ්නි

වික්ෙටා්රියා ෙමල්බර්න්

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් බ්රිස්ෙබ්න්

බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියාව පර්ත්

දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාව ඇඩිෙල්ඩ්

තස්ෙම්නියාව ෙහාබාර්ට්

සන්තක ප්රෙද්ශ අගනගරය
ඕස්ට්ෙර්ලියන් කැපිටල් ෙටරිටරි කැන්බරා

ෙනාදර්න් ෙටරිටරි ඩාර්වින් 

්

ඩාර්වින්

බ්රිස්ෙබ්න්

ෙහා්බාර්ට්

ෙමල්බර්න්

ඕස්ටෙර්ලියානු 
කැපිටල් ෙටරිටරිය

පර්ත්
ඇඩිෙල්ඩ්

ක්වීන්ස්ලන්තය

නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්

උතුරු 
ෙටරිටරිය

බටහිර 
ඕස්ටෙර්ලියාව

දකුණු 
ඕස්ටෙර්ලියාව

තස්ෙම්නියාව

වික්ෙටා්රියා
කැන්බරා

සිඩ්නි
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ප්රාන්ත

නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් ප්රාන්තය යනු බ්රිතාන්යයන් විසින් ස්ථ්ාපිත කරන ලද පළමු 
යටත්විජිතයයි. සිඩ්නි, නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්හි අගනගරය වන අතර, ජාතිෙය් විශාලතම 
නගරයයි. සිඩ්නිහි හාබර් බ්රිජ් (වරාය පාලම) හා ඔෙපරා හවුස් ෙමම රෙටහි ජාතික 
සංෙක්තය.

වික්ෙටාර්ියා ප්රාන්තය ප්රධාන ප්රාන්තවලින් කුඩාම ප්රාන්තය ෙව්. වික්ෙටා්රියා 
ප්රාන්තෙය් අගනගරය වන්ෙන් ෙමල්බර්න් නුවරයි. වික්ෙටා්රියාහි ඇති ෙබාෙහා් 
අලංකාර ෙගාඩනැගිලි තනන ලද්ෙද් 1850 යුගෙය් ඇතිවුණු රන් ෙසවුම මගින් උපයාගත් 
මුදලිනි. වික්ෙටා්රියා ප්රාන්තෙය් සංෙක්තවලට ෙමල්බර්න් ක්රිකට් ක්රීඩාංගනය, 
ඇෙපාස්ටල් කඳු 12 සහ රාජකීය ප්රදර්ශන ෙගාඩනැගිල්ලඇතුළත් ය.

ක්වීන්ස්ලන්ත ප්රාන්තය ෙදවන විශාලතම ප්රාන්තය ෙව්. ක්වීන්ස්ලන්ත 
ප්රාන්තෙය් අගනගරය වන්ෙන් බ්රිස්ෙබ්න් නුවරය. ඊට උතුරින් ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් 
අයිලන්ඩ් පිහිටා ඇති අතර, ෙලාක ප්රසිද්ධ මහා බාධක පරය නැෙගනහිර ෙවරළ තීරය 
ඔස්ෙස් විහිෙද්. ෙමහි නිවර්තන වැසි වනාන්තර, සමශීෙතාෂ්ණ ෙවරළබඩ ප්රෙද්ශ සහ 
නිරන්තරෙයන් වියළී අභ්යන්තර භූමියක් ඇත.

්
්

බටහිර ඕස්ටෙර් ලියාව විශාලතම ප්රාන්තයි. බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අගනගරය 
පර්ත් නුවරය. ප්රාන්තෙය් නැෙගනහිර ෙකාටෙස් විශාල වශෙයන් කාන්තාර පිහිටා 
ඇති අතර, නිරිත දිග ප්රෙද්ශෙය් සරුසාර කෘෂිකාර්මික හා මිදි වවන ප්රෙද්ශ රැසක් 
ඇත. ෙමම ප්රාන්තය ෙබාෙහා් කැණීම් කර්මාන්ත සඳහා නිවහන වි ඇත. බටහිර 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සංෙක්ත තුළ නින්ගලූ ෙවරළ, මාග්රට් ගංඟාව සහ කිම්බර්ලි කලාපය 
ඇතුළත් ෙව්.

දකුණු ඕස්ටෙර් ලියාෙව් සමතලා ෙනාවන සුමුදු ෙවරළ තීරයක් සහ මිදි වවන කලාප 
රැසක් පිහිටා ඇත. එහි අගනුවර වන ඇඩිෙල්ඩ් නුවර යටත්විජිත ගෘහ නිර්මාණ 
ශිල්පෙය් අලංකාර ප්රතිමූර්ති පිහිටා ඇත. දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සංෙක්ත අතරට 
බෙරාසා නිම්නය හා ෆ්ලින්ඩර්ස් කඳු පන්තිය ඇතුළත්ය.්

තස්ෙම්නියාව කුඩාම ප්රාන්තය වන අතර, බෑස් සමුද්ර සන්ධිය මගින් ප්රධාන 
භූමිෙයන් ෙවන් වී ඇත. තස්ෙම්නියාෙව් අගනගරය ෙහාබාර්ට්ය. දිවයිෙන් වැඩි 
ෙකාටසක වල් බිහිවුණු වනාන්තරගත භූ දර්ශන ඇත. තස්ෙම්නියාෙව් සංෙක්ත අතරට 
ක්ෙර්ඩ්ල් කඳුවැටිය, ෙපාර්ට් ආතර් හා ෆයර්ස් ෙබාක්ක ඇතුළත්ය.

්

්

සන්තක ප්රෙද්ශ

ඕස්ටෙර්ලියානු කැපිටල් ෙටරිටරිය පිහිටා ඇත්ෙත් සිඩ්නි හා ෙමල්බර්න් අතරය. 
ෙමහි ජාතිෙය් අගනගරය වන කැන්බරා පිහිටා ඇත. පාර්ලිෙම්න්තු නිවස සහ 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණය ඇතුළු ජාතික ආයතන රැසක් කැන්බරාහි පිහිටා 
ඇත.

ෙනාදර්න් ෙටරිටරිෙය් උතුරු ෙකාටෙස් නිවර්තන පරිසරයක්ද, දකුණින් වියළි රතු 
පැහැති කාන්තාරයක්ද පිහිටා ඇත. එහි අගනගරය ඩාර්වින් ය. ෙනාදර්න් ෙටරිටරිෙය් 
සංෙක්ත අතරට උලුරු, කාටා යුටා සහ කින්ග්ස් කැනිෙයාන් ඇතුළත්ය.
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සම්ප්රදායයන්
රටට පිළිගැනීම සහ රෙට් 
සම්ප්රදායයන් හඳුන්වාදීම
රටට පිළිගැනීම, සිය සාම්ප්රදායික භූමිය 
ෙවත අමුත්තන් පිළිගනිමින් ෙද්ශීය කලාපවල 
භාරකරු වන ආදිවාසිෙයකු විසින් ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන සංස්කෘතික අංගයකි. එම භූමිය 
තුළ අමුත්තන් ආරක්ෂාකාරීව නිරුපද් රිතව 
සංචාරය කරන ලද්ෙද්ද යන්න තහවුරු 
කරගැනීම සඳහා සාම්ප්රදායිකව ෙමය සිද්ධ 
කරන කරන ලදී.

රටට පිළිගැනීෙම් සම්ප්රදායය විවිධාකාරෙයන් 
සිදු කළ හැකි අතර, ඊට ගායනා, නර්තන, 
දුම්ගැසිම ආශ්රිත උත්සව ෙහා් සාම්ප්රදායික 
භාෂාෙවන් ෙහා් ඉංග්රිසි භාෂාෙවන් සිදු කරනු 
ලබන කථ්ා ඇතුළත් ෙව්.

රටට පිළිගැනීෙම් සම්ප්රදායය සාමාන්යෙයන් 
උත්සවයක් ආරම්භ කිරීෙම් මුලිකාංගයයි.

රට පිළිබඳ හඳුන්වාදීම (රෙට් සාම්ප්රදායික 
අයිතිකරුවන් පිළිගැනීම), ෙමම රැස්වීම් 
ආදිවාසීන්ෙග් භූමිය මත සිදු කරන බව 
ෙපන්වාදීමටත්, සාම්ප්රදායික භාරකරුවන් 
විෙශ්ෂෙයන් අතීතෙය් සහ වර්තමානෙය් 
වැඩිහිටියන් ෙවත ෙගෟරවය පිදීමටත්, පැමිණ 
සිටින ආදිවාසීන් ෙවත ගරුත්වය පිදීමටත් 
අවස්ථ්ාවක් ෙව්.

රට පිළිබඳ හඳුන්වාදීමක් සාමාන්යෙයන් 
පිළිගැනීෙම් හා රැස්විම් සහ උත්සව 
අවස්ථ්ාවන්හිදී අංගයක් ෙලස ඉදිරිපත් ෙකෙර්. 
ඕනෑම අයකුට රට පිළිබඳ හඳුන්වාදීමක් සිදු කළ 
හැකිය. රැස්විම්/උත්සව අවස්ථ්ාවන්හිදී, ෙමය 
සිදු කරනු ලබන්ෙන්, සභාපති ෙහා් එම උත්සව 
අවස්ථ්ාෙව් මූලාසනය දරන තැනැත්තාය.

ෙමම සම්ප්රදායයන් ඉටු කරනුෙය් ආදිවාසීන් 
ෙවත ෙගෟරවය පිදීම සඳහාය.
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ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් සඳහා වැදගත් දින

ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිනය
සෑම වසරකම ජනවාරි 26 වන දින අපි 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිනය සමරමු. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
සෑම ප්රාන්තයකම හා ෙටරිටරියකම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිනය රජෙය් නිවාඩු දිනයක් ෙව්. 
එය 1788 දී මහා බ්රිතාන්යෙයන් පළමු බලඇණිය 
පැමිණීෙම් සංවත්සරයයි. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිනය දා ඕස්ට්ෙර්ලියාව පුරා 
විසිර සිටින ප්රජාවන් අපෙග් ඉතිහාසය 
හා අපෙග් සාමූහික ජයග්රහණ ෙවනුෙවන් 
දායකත්වය ලබා ෙදන ලද පුද්ගලයින් 
ප්රතිනිරූපණය කරයි. එය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
විශාලතම වාර්ෂික රජෙය් නිවාඩු දිනයයි. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිනය තුළ, ආසන්න වශෙයන් 
අවුරුදු 65,000ක සිට ෙම් දක්වා පරම්පරා 
ගණනාවක් ෙමහි ජීවත්වන ආදිවාසීන් ෙමන්ම 
සිය මව් රට ෙලස පිළිගනිමින් ෙලාකෙය් 
සෑම ෙකාණකින්ම පැමිණ අෙප් වර්තමාන 
විවිධත්වෙයන් යුතු ජාතියට දායකත්වය ලබා 
ෙදන සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් හඳුනා ගැනිම 
සහ සැමරීම සිදු ෙකෙර්. ඕස්ට් ෙර්ලියානු දිනය 
විෙශ්ෂ පුරවැසි උත්සව ඇතුළුව ඕස්ට් ෙර්ලියාව 
පුරා සිදු කරන උත්සව වලින් සලකුණු ෙව්. 

්

ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිනය සැමරුම්වලදී, 
අග්රාමාත්යවරයා විසින් කැන්බරාහිදී වසෙර් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා සම්මාන නිෙව්දනය කරයි.

ඇන්සැක් දිනය
ඇන්සැක් දිනය සෑම වසරකම අප්ෙර්ල් 
25වන දින සමරනු ලැෙබ්. ඇන්සැක් දිනය 
නම් කර ඇත්ෙත්, පළමු ෙලාක යුධ සමෙය්දී 
1915 අප්ෙර්ල් 25වන දින ඕස්ට්ෙර්ලියානු හා 
නවසීලන්ත හමුදාවන් තුර්කිෙය් ගැලිෙපාලි ෙවත 
ෙගාඩබැසිම අරබයාය. 

්

ඇන්සැක් දිනය නිල දිනයක් වන අතර, 
එහිදී, යුද්ධවලදී, අර්බුදවලදී හා සාමසාධක 
ෙමෙහයුම්වලදී ෙස්වය කර, මිය ගිය සියලුම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ෙග් පරිත්යාගයන් සිහිපත් 
කරනු ලබන දිනයයි. සියලුම හමුදා නිලධාරින්ෙග් 
හා හමුදා කාන්තාවන්ෙග් ෛධර්යය හා 
කැපවීමට අපි ගරු කරන අතර යුද්ධෙය් විවිධ 
අර්ථ්යන් පිළිබිඹු කරමු.

ෙවනත් වැදගත් ජාතික දින සහ සැමරුම් පිළිබඳ 
ෙතාරතුරු 5 වන ෙකාටස, අද ඕස්ට්ෙර්ලියාව තුළ 
දැක්ෙව්. 
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ධජ
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ධජය අපෙග් ජාතිෙය් නිල ධජයයි. අෙනක් ධජ නිල වශෙයන් හඳුනාගනු ලබන අතර, 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ඇෙබාරිජිනල් හා ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර් ධජ ඇතුළු ධජ ප්රජා උත්සවවලදී එසවිය 
හැකිය.

සෑම ප්රාන්තයකටම සහ ෙටරිටරියකටම ඊට අයත් ධජයක් ඇති අතර, ඒවා පිටු අංක 11හි දැකිය හැකිය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජාතික ධජය

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජාතික ධජෙය් නිල්, සුදු සහ රතු වර්ණ 
ඇතුළත්ය.
• යූ නියන් ජැක් නමින් හඳුන්වන එක්සත් 

රාජධානිෙය් ධජය ඉහළ වම් අන්තෙය් ඇත. එයින් 
බ්රිතාන්යයන්ෙග් පදිංචිවීම පිළිබඳ අපෙග් ඉතිහාසය 
සහ එහි ප්  රතිඑලයක් ෙලස අපට උරුම වූ නීති සහ 
ආයතන  නිෙයාජනය ෙකෙර්.  ්

• යූ නියන් ජැක් සලකුණට පහළින් ෙපාදුරාජ්ය 
මණ්ඩලීය තරුව පිහිටා ඇත. ෙමම තරුෙව් ලක්ෂ්ය 
හතක් ඇති අතර, එක් එක් ලක්ෂ්යයකින් ප්රාන්ත 
හය සහ ෙටරිටරි නිෙයාජනය ෙකෙර්. ්

• ද කුණු පසින් පිහිටි සදර්න් ක්ෙරාස් (දක්ෂිණ කුරුසය) 
දකුණු අහෙස් දැකිය හැකි තරු සමූහයකි.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ඇෙබාරිජිනල් ධජය

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ඇෙබාරිජිනල් ධජය කළු, රතු සහ කහ 
පැහැතිය.

• එහි  උඩම අර්ධය කළු පැහැති වන අතර, 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින් 
නිෙයා්ජනය ෙව්.

• එහි  යටම අර්ධය රතු පැහැති වන අතර, චාරිත්රානුකූල 
වැදගත්කමක් උසුලන ෙපාෙළාව නිෙයාජ්නය ෙව්.

• කහ  පැහැති රවුෙමන් සූර්යයා නිරූපණය ෙව් 

ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර් ධජය

ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර් ධජය ෙකාළ, නිල්,  
කළු සහ සුදු පැහැති ෙව්.
• ෙ කාළ පැහැ තීරු මගින් භූමිය නිරූපණය ෙව්.
• ම ධයෙය් ඇති නිල් පැහැ මඩෙලන් මුහුද නිරූපණය ෙව්.
• ක ළු පැහැ තීරු මගින් ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් 

අයිලන්ඩර්වාසීන් නිෙයා්ජනය ෙව්.
• ම ැද ඇති සුදු පැහැ නර්තනකරුවාෙග් හිස් පළඳනාව 

සියලුම ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර්වාසීන් සඳහා 
සංෙක්තයකි.

• සුදු  පැහැ තරුෙව් තිත් මගින් ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට්හි 
දිවයින්වාසීන් නිෙයාජනය ෙකෙරන අතර, සුදු 
පැහැෙයන් සාමය නිරූපණය ෙකෙර්.

්
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සංෙක්ත
ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නිල ලාංඡනය 

ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය ෙකාට් ඔෆ් ආර්ම්ස් යනු 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නිල රාජ්ය ලාංඡනයයි. එමගින් අපෙග් 
ජාතික සමගිය නිරූපණය කරයි. එමගින් ෙපාදුරාජ්ය 
මණ්ඩලීය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අධිකාරිත්වය සහ අයිතිය 
හඳුනාගනී.

්

• ම ැද ඇති පලිහ මගින් ප්රාන්ත සය සහ සමූහාණ්ඩුව 
නිෙයා්ජනය ෙව්.

• ක ැන්ගරුෙවකු සහ එමූ සත්ත්වෙයකු පලිෙහ් 
ෙදපසින් ආධාරකව සිටිති. ඔවුහු ෙදෙදනාම 
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ආෙව්ණික සත්තු ෙවති.

• ප ලිහට ඉහළින් රන්වන් ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය තරුව ඇත.

• ප සුබිෙමහි ඇත්ෙත් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික පුෂ්පය 
වන රන්වන් ෙවාටල් මලයි.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික පුෂ්පය

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික පුෂ්පය වන්ෙන් රන්වන් 
ෙවාටල් මලයි. ෙමම කුඩා වෘක්ෂය ප්රධාන වශෙයන් 
ගිණිෙකාණ දිග ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වැෙව්. එහි තද පැහැති 
හරිත වර්ණ ෙකාළ ඇති අතර, වසන්ත සෘතුෙව්දී 
ෙබාෙහා් රන්වන් පැහැති මල් හට ගනී. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
එක් එක් ප්රාන්තයට සහ ෙටරිටරියට ඊට ආෙව්ණික 
පුෂ්ප සංෙක්තයක් ඇත.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික වර්ණ

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික වර්ණ වන්ෙන් ෙකාළ පැහැය 
සහ රන්වන් ෙවාටල් මෙල් පැහැය වන රන්වන් පැහැයයි. 
සාමාන්යෙයන්, අපෙග් ජාතික ක්රීඩා කණ්ඩායම්වල 
නිල ඇඳුම් ෙකාළ සහ රන් පැහැ ගනී.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික මැණික

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික මැණික වන්ෙන් ඕපල්ය. 
ඇෙබාරිජිනල් පුරාවෘත්තයට අනුව, ෙද්දුන්නක් 
ෙපාෙළාෙව් ගැටුණු අතර, එයින් ඕපල්හි වර්ණ 
නිර්මාණය විය.
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික ගීය
‘Advance Australia Fair’ ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික ගීයයි. ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය 
ලබාදීෙම් උත්සවය සහ ෙවනත් ප්රධාන ෙපෙල් උත්සව අවස්ථ්ාවන් ඇතුළු ජාතික 

වශෙයන් වැදගත් අවස්ථ්ාවන්හිදී එය ගායනා ෙකෙර්. 

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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ෙදවන ෙකාටස
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 

ප්රජාතන්ත්රවාදී 
විශ්වාසයන්, 

අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රජාතන්ත්රවාදී 
විශ්වාසයන්, අයිතිවාසිකම් සහ 
නිදහස
පුරවැසිභාවය ලබාදීෙම් උත්සවෙය්දී, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රජාතන්ත්රවාදී විශ්වාසයන් ෙබදාහදාගන්නා බවටත්, එහි අයිතිවාසිකම්  
සහ නිදහසට ගරු කරන බවටත් ඔබ විසින් ප්රතිඥා ෙදනු ලැෙබ්. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රජාතන්ත්රවාදී විශ්වාසයන් හා 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් විසින් ෙබදාහදාගන්නා අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ඔබ විසින් අවෙබාධ කරගැනීම අතිශයින් වැදගත් ෙව්.්

ෙපාත්පිංෙච ෙමම ෙකාටෙස් එම විශ්වාසයන්, අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස පිළිබඳව දැක්ෙව්. තවත් ෙතාරතුරු සඳහා 4 වන ෙකාටස, 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම බලන්න

අපෙග් ප්රජාතන්ත්රවාදී විශ්වාසයන්
පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය
පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පාලන ක්රමයයි. ෙමම ක්රමෙය් ෙකාටසක් ෙලස, රාජ්ය බලය ජනිත වන්ෙන් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන් විසින් ඔවුන්ව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නිෙයාජනය කිරීම සඳහා පුද්ගලයින්ට ඡන්දය ලබාදීම නිසාෙවනි. 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයාජිතයින් විසින්, ඔවුන් විසින් ගනු ලබන තීරණ සම්බන්ධෙයන් මැතිවරණ හරහා ජනතාවට වගකිව යුතු ෙව්. 

්
්

නීතිෙය් ආධිපත්යය
සෑම ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවක්ම නීතිය ඉදිරිෙය් සමාන ෙව්. නීතිෙය් ආධීපත්යය යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් නීතියට ඉහළින් 
කිසිදු පුද්ගලෙයකු ෙහා් කණ්ඩායමක් ෙනාවන බවයි. ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාෙව් බලය උසුලන පුද්ගලයින් ඇතුළු සියලුෙදනාම 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය. ඊට රජය, ප්රජාව සහ ආගමික නායකයින් ෙමන්ම ව්යාපාරිකයින්ද 
ෙපාලීසිය ද ඇතුළත් ෙව්.

සාමකාමිව ජීවත්වීම
ස්ථ්ාවර ආණ්ඩුවක් සහිත සාමකාමී රටක ජීවත්වීම සම්බන්ධෙයන් ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් ආඩම්බර ෙවති. ෙවනස්කම් සිදු කළ 
යුත්ෙත් සාකචඡා, සාමකාමී බලපෑම් හා ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රියාවලියක් තුළින් බව ඔවුහු විශ්වාස කරති. යම් පුද්ගලෙයකුෙග් 
මනස ෙහා් නීතිය ෙවනස් කිරීෙම් මාර්ගයක් ෙලස ප්රචණ්ඩත්වය අපි ප්රතික්ෙෂ්ප කරමු.

පසුබිම ෙනාතකා සියලුම පුද්ගලයින් ෙවත ගරු කිරීම
ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් ප්  රජාතන්ත් රවාදී ක් රමය පදනම් වී ඇත්ෙත් සෑම පුද්ගලෙයකුටම ඔවුන්ෙග් පසුබිම ෙනාසලකා ඕස්ට් ෙර්ලියානු 
නීතිය යටෙත් අයිතිවාසිකම් සහ සමානාත්මතාවය ඇති බවට වන මූලධර්මය මත ය. සිය ජාතිය, උපන් රට, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය, 
ලිංගිකත්වය, විවාහක අවිවාහක බව, වයස, දුබලතාව, උරුමය, සංස්කෘතිය, ෙද්ශපාලනය, ධනය ෙහා් ආගම ෙනාතකා සියලුෙදනා 
ෙකෙරහි ආත්මගරුත්වෙයන් හා ෙගෟරවසම්ප්රයුක්තව සලකන බව සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ෙගන් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
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අපෙග් නිදහස
භාෂණෙය් නිදහස හා අදහස් 
ප්රකාශ කිරීෙම් නිදහස
කතා කිරීෙම් නිදහස ඕස්ට් ෙර්ලියානු වටිනාකමක් වන අතර 
එය අපෙග් ප්  රජාතන්ත් රවාදී ක් රමය යටි තහවුරු කරයි. 
භාෂණෙය් නිදහස යන්ෙනන් පුද්ගලයින්ට තමන් සිතන 
ෙද් කීමට හා ලිවීමට හැකි බවත්, සිය අදහස් අන් අය සමග 
සාකචඡා කළ හැකි බවත් අදහස් ෙකෙර්. නිදසුනක් ෙලස, 
ජනතාව ඕස්ට්ෙර්ලියානු නීතිවලට අවනත වන තාක් රජය 
විෙව්චනය කළ හැකි ෙමන්ම රජෙය් තිරණවලට එෙරහිව 
සාමකාමිව විෙරාධයද පල කළ හැකි ෙව්. එෙලසම, නීති 
ෙවනස් කරන ෙලස අරගල ද කළ හැකිය. 

්

අදහස් ප්රකාශ කිරීෙම් නිදහස යන්ෙනන් කලාව, සිනමාව, 
සංගීතය සහ සාහිත්යය හරහා ජනතාවට සිය අදහස් පල  
කළ හැකි බව අදහස් ෙකෙර්. උදාහරණයක් ෙලස, ජනතාවට 
සමාජීය හා ෙද්ශපාලනික සාකචඡාවන් ෙවනුෙවන් ෙපාදු ෙහා් 
ෙපෟද්ගලික ස්ථ්ානවලදී මුණගැසීමට අයිතිය ඇත. 

භාෂණෙය් හා අදහස් ප්රකාශ කිරීෙම් අයිතිය භාවිත කරනු 
ලබන සියලුම අවස්ථ්ාවන්වලදී, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීතිවලට 
අවනත විය යුතුය. අපි අන් අයෙග් භාෂණෙය් හා අදහස් 
ප්රකාශ කිරීෙම් අයිතිය ෙවත ගරු කළ යුතු ෙවමු.

රැස්වීෙම් නිදහස
රැස්වීෙම් නිදහස යන්ෙනන් /ෙපාදු අරමුණු ළඟාකරගැනීම 
ෙවනුෙවන් සංවිධාන බිහිකිරීම ෙහා් ඊට සම්බන්ධ විම 
අදහස් ෙකෙර්. නිදසුනක් ෙලස, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනතාවට 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්, වෘත්තීය සමිතියක්, ආගමික, 
සංස්කෘතික ෙහා් සමාජීය කණ්ඩායමක් වැනි ඕනෑම 
ෛනතික සංවිධානයකට බැඳීෙම් නිදහස ඇත. ජනතාව 
ඊට සම්බන්ධ ෙනාවීමට වුවද තීරණය කළ හැකි අතර එෙස් 
කිරීමට බල කළ ෙනාහැක. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජනතාවට රජෙය් ක්රියාවකට ෙහා් 
සංවිධානයකට එෙරහිව අරගල කිරීමට අන් අය සමඟ 
එක්විය හැකිය. ෙකෙස් වුවද, ඒ සෑම අවස්ථ්ාවකදීම, 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීතිවලට අවනත විය යුතුය. ෙමයින් අදහස් 
ෙකෙරන්ෙන්, එවැනි රැස්වීම් සාමකාමී විය යුතු ෙමන්ම කිසිදු 
පුද්ගලෙයකුට ෙහා් ෙද්පලකට හානි ෙනාකළ යුතු බවයි.

ආගමක් ඇදහීමට ඇති අයිතිය 
ඕස්ට් ෙර්ලියාවට යුෙදව්-ක් රිස්තියානි උරුමයක් ඇති 
අතර ෙබාෙහා් ඕස්ට් ෙර්ලියානුවන් තමන් ක් රිස්තියානීන් 
ෙලස විස්තර කරයි, නමුත් ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් සියලුම විශාල 
ආගම්වල අය සිටිති. ඕස්ට් ෙර්ලියාවට මහ සිකුරාදා, පාස්කු 
ඉරිදා සහ නත්තල් දිනය වැනි ක් රිස්තියානි දිනවල ප්  රසිද්ධ 
නිවාඩු තිෙබ්.

සිය ආගම ෙහා් විශ්වාසය කුමක් වුවද, රජය සහ නීතිය 
සියලුම පුරවැසියන් ෙවත සමානව සලකයි. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
රජය අනාගමිකය, එයින් අදහස් වන්ෙන් එය පල්ලිවලින් 
ෙහා් ෙවනත් ආගමික ආයතනවලින් ෙවන්ව ක් රියාත්මක 
වන බවයි. ඕස්ට්ෙර්ලියාවට නිල ජාතික ආගමක් නැත. 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනතාවට තමන් කැමති ඕනෑම ආගමක් 
ඇදහීමට අයිතිය ඇත. ඔවුන්ට ආගමක් ෙනාඅදහා සිටීමටද 
හැකිය. 

සිය ආගමික කටයුතුවල ෙයෙදන සෑම අවස්ථ්ාවකදීම පවා 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීතිවලට අවනත විය යුතුය. ඕස්ට් ෙර්ලියානු 
නීතියක් සහ ආගමික පිළිෙවත් අතර ගැටුමක් පවතින විට 
ඕස්ට්ෙර් ලියානු නීතිය ජයග් රහණය කරයි. 
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අපෙග් සමානතා
සිය ස්ත්රී පුරුෂභාවය, ජාතිය, දුබලතාව ෙහා් වයස ෙහ්තුෙවන් යම් පුද්ගලෙයකු අන් අයට වඩා ෙවනස් 
ෙලස සැලකුම් ෙනාලබන බව තහවුරු කිරීමට ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීති රැසක් ඇත.

ස්ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතාව
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙවහි පුරුෂයින්ට හා කාන්තාවන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් හිමි ෙව්. ස්ත්රී පුරුෂභාවය පදනම් 
කරෙගන යම් අෙයකුට ෙවනස් ෙකාට සැලතීම නීතියට පටහැනි ෙව්.

අවස්ථාවන්හි සමානාත්මතාවය සහ “සාධාරණත්වය”(‘fair go’)
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජෙය් සමාන අවස්ථ්ාවන් අගය කරන අතර, එය නිරන්තරෙයන් සාධාරණත්වය ‘fair 
go’ යනුෙවන් හැඳින්ෙව්. ෙමයින් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, යම් අෙයකු සිය ධනය ෙහා් පසුබිම නිසාෙවන් ෙනාව 
සිය දක්ෂතා, වැඩ හා ප්රයත්නය නිසාෙවන් ජිවිතයට ජයග්රහණ එකතු කරගත යුතු බවයි. ෙමමගින් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය තුළ නිල පන්ති පරතරයක් ෙනාමැති බව තහවුරු කිරීම අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවෙය් වගකීම් හා වරප්රසාද
ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු බවට පත්වූ විට, ඔබට අමතර වගකීම් හා වරප්රසාද හිමි ෙව්. 

වගකීම් - ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ලබා ෙදන ෙද්වල්
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු වශෙයන් ඔබ:
• ඕ ස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීතියට අවනත විය යුතුය
•  ෙෆඩරල් සහ ප්රාන්ත ෙහා ්ෙටරිටරි මැතිවරණවලදී සහ ජනමත විචාරණයකදී ඡන්දය භාවිත කළ යුතුය
• අ වශ්ය අවස්ථ්ාවලදී, ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙවනුෙවන් සටන් කළ යුතුය
• ක ැඳවන ලද අවස්ථ්ාවකදී, ජූරි සභිකෙයකු ෙලස කටයුතු කළ යුතුය

වරප්රසාද - ඕස්ට්ෙර්ලියාව ඔබට ලබාෙදන ෙද්වල්
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු වශෙයන් ඔබට:
•  ෙෆඩරල් සහ ප්රාන්ත ෙහා් ෙටරිටරි මැතිවරණවලදී සහ ජනමත විචාරණයකදී ඡන්දය භාවිත කළ 

හැකිය
• වි ෙදස් රටකදී උපත ලද දරුවන් ෙවනුෙවන් උරුමය මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් 

කළ හැකිය
• ඕ ස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්ය ෙස්වෙය් ෙහා් ආරක්ෂක හමුදාවල රැකියාවක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය 
•  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතා්රාපත්කරගැනීම සඳහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් විය හැකිය
• ඕ ස්ට්ෙර්ලියානු ගුවන් ගමන් බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ෙමන්ම නිදහෙස් රටට නැවත ඇතුළු 

විය හැකිය
• වි ෙද්ශ රටක සිටින විට ඕස්ට්ෙර්ලියානු නිලධාරිෙයකුෙගන් ෙකාන්සියුලර් ෙස්වාවන් සඳහා ඉල්ලීමක් 

කළ හැකිය
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වගකීම්
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීතිවලට අවනත වීම
අපෙග් රජෙය් නිෙයාජිතයින් විසින් විධිමත්, නිදහස් හා 
ආරක්ෂිත සමාජයක් පවත්වාෙගන යාම සහ අපෙග් 
අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීති සකස් කරනු ලැෙබ්. 
සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් සහ ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
ජීවත්වන අෙනක් පුද්ගලයින් ෙමහි නීතිවලට අවනත 
විය යුතුය. 

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඇතැම් වැදගත් නීති පිළිබඳ තවත් 
ෙතාරතුරු 3 වන ෙකාටස, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රජය සහ 
නීති හි ෙසායාගත හැකිය

ෙෆඩරල් සහ ප්රාන්ත ෙහා් ෙටරිටරි 
මැතිවරණවලදී සහ ජනමත 
විචාරණයකදී ඡන්දය භාවිත කිරීම
අවුරුදු 18 ෙහා් ඊට වැඩි සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසියන් විසින් ඡන්දය භාවිත කිරීම වැදගත් 
වගකීමක්, අයිතියක් හා වරප්රසාදයකි. 

අවුරුදු 18 ෙහා් ඊට වැඩි ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන් 
විසින් ෙෆඩරල් සහ ප්රාන්ත ෙහා් ෙටරිටරි 
මැතිවරණවලදී සහ ජනමත විචාරණයකදී ඡන්දය 
භාවිත කිරීම වගකීමක් වන අතර, එය ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව ෙවනස් කිරීමට ලබාෙදන 
ඡන්දයකි. එෙස් සිදු කිරීම මගින්, ෙමම ෙද්ශය ෙකෙස් 
පාලනය කරන්ෙන්ද සහ එහි අනාගතයට ෙකෙස් 
දායක වන්ෙන්ද යන්න පිළබඳව ප්රකාශ කිරීමට 
පුරවැසියන්ට අවස්ථ්ාව හිමි ෙව්. 

ෙෆඩරල් සහ ප්රාන්ත ෙහා් ෙටරිටරි මැතිවරණවලදී 
ඡන්දය පාවිචචි කිරීම අනිවාර්ය ෙව්. ඇතැම් 
ප්රාන්තවල පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණවලදී 
ඡන්දය පාවිචචි කිරීම අනිවාර්ය ෙනාවිය හැකිය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව පිළිබඳ තවත් 
ෙතාරතුරු 3 වන ෙකාටස, ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය සහ 
නීතියහි ෙසායාගත හැකිය

අවශ්ය අවස්ථාවලදී, ඕස්ට්ෙර්ලියාව 
ෙවනුෙවන් සටන් කළ යුතු වීම
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආරක්ෂක හමුදාවල ෙස්වය කිරීම 
ස්ෙව්චඡා වුවද, අවශ්ය අවස්ථ්ාවලදී, පුරවැසියන් විසින් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙවනුෙවන් සටන් කිරීම වගකීමකි. 
අවශ්ය අවස්ථ්ාවන්හිදි එකට එක්ව ජාතිය සහ එහි 
ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී කටයුතු කිරීම සියලුම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට වැදගත් ෙව්. 

කැඳවන ලද අවස්ථාවකදී, ජූරි 
සභිකෙයතකු ෙලස කටයුතු කිරීම
ඉල්ලීමක් කළ විෙටකදී, වයස අවුරුද 18 ෙහා් ඊට වැඩි 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු විසින් ජූරි සභිකෙයකු 
ෙලස කටයුතු කිරීම වගකීමකි. ජූරි සභාවක් යනු 
අධිකරණ නඩු කටයුත්තක සාක්ෂිවලට සවන් දී, එම 
පුද්ගලයා වැරදිකරුද නිවැරදිකරුද යන්න තීරණය 
කරන සාමාන්ය ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරුෂයින්ෙගන් සහ 
කාන්තාවන්ෙගන් සමන්විත කණ්ඩායමකි. 

මැතිවරණ නාම ෙල්ඛනෙය් නම් සඳහන් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන් ෙවත ජූරි සභිකෙයකු ෙලස 
කටයුතු කිරීමට කැඳවීමක් සිදු කළ හැකිය. අධිකරණ 
පද්ධතිය විවෘත හා සාධාරණ එකක් බව තහවුරු 
කිරීමට ජූරි සභාව උපකාරී ෙව්.



22 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

වරප්රසාද
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්ය ෙස්වෙය් ෙහා ්ආරක්ෂක හමුදාවල රැකියාවක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවෙය් වරප්රසාදයක් වන්ෙන්, ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්ය ෙස්වෙය් රැකියාවක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ 
හැකි විම සහ රජයට ෙස්වය කළ හැකිවීමයි, නිදසුනක් ෙලස ෙසන්ටර්ලින්ක් ෙහා් ඕස්ට්ෙර්ලියානු බදුකරණ කාර්යාලය 
දැක්විය හැකිය.  

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන්ට ආරක්ෂක හමුදාවන්හි (යුධ හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව) රැකියාවකට 
අයදුම් කිරීෙම් හැකියාව ද ඇත.

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතාර්ා පත්කරගැනීම සඳහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් විය හැකි වීම
වයස අවුරුද 18 ෙහා් ඊට වැඩි සහ ද්විත්ව පුරවැසියන් ෙනාවන ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන් හට ෙෆඩරල්, ප්රාන්ත 
ෙහා් ෙටරිටරි මට්ටමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතාෙතාරා පත්කර ගැනීම සඳහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් විය හැකිය. 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුවක ෙස්වය කිරීමට අවස්ථ්ාව හිමි වීම ෙගෟරවයක් ෙමන්ම අතිශය විශාල වගකීමකි.

් ්

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ගුවන් ගමන් බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ෙමන්ම නිදහෙස් 
රටට නැවත ඇතුළු විය හැකි වීම
ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු බවට පත් වූ විට, ඔබට ඕස්ට්ෙර්ලියාවට නිදහෙස් ඇතුළු වීමට අයිතිය ඇත. ඔබට 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ගුවන් ගමන් බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීෙම් වරප්රසාදය ද ඇත. ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු 
ෙලස විෙද්ශ රටක සංචාරය කරන විට, වීසා ලබාගැනීමකින් ෙතාරව ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියාවට නිදහෙස් ඇතුළු විය හැකිය.

විෙද්ශ රටක සිටින විට ඕස්ට්ෙර්ලියානු නිලධාරිෙයකුෙගන් ෙකාන්සියුලර් ෙස්වාවන් 
සඳහා ඉල්ලීමක් කළ හැකි වීම
ෙබාෙහා ්රටවල ඕස්ට්ෙර්ලියානු තානාපති කාර්යාලයක්, මහෙකාමසාරිස් කාර්යාලයක් ෙහා ්ෙකාන්සියුලර් කාර්යාලයක් 
ඇත. ඔබ විෙද්ශගතව සිටින විට, අවශ්ය අවස්ථ්ාවන්හිදී ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජෙය් නිලධාරිෙයකුෙගන් ඔබට උපකාර පැතිය 
හැකිය. මීට සිවිල් කලබලකාරී තත්ත්වයන් සහ ස්වාභාවික ආපදා වැනි හදිසි අවස්ථ්ාවන් ඇතුළත් ෙව්. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු බලධාරින් හට හදිසි ගුවන් ගමන් බලපත්ර නිකුත් කිරීම සහ අනතුරකදී, දරුණු ෙරාග තත්ත්වයකදී 
ෙහා් මරණයක් සිදු වූ අවස්ථ්ාවකදී උපෙදස් ලබාදීම හා සහාය වීම මගින් පුරවැසියන් ෙවත උදව් කළ හැකිය. 

්

ඔබ විෙදස් රටක සිටින විට, ඔබ එම රෙට් නීතිවලට අවනත විය යුතුය.

විෙදස් රටකදී උපත ලද දරුවන් ෙවනුෙවන් උරුමය මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් හට විෙදස් රටකදී උපත ලද දරුවන් ෙවනුෙවන් උරුමය මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය සඳහා 
ඉල්ලුම් කළ හැකිය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය තුළ සහභාගිත්වය
සමාජය තුළ ක්රියාකාරී ෙලස කටයුතු කරන ෙලස ඕස්ට්ෙර්ලියාව සියලුම පුරවැසියන් දිරිමත් කරයි. ක්රියාකාරී 
පුරවැසිෙයා් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අනාගතය හැඩගැස්වීෙම් වගකීම සහ වරප්රසාදය සිතට ෙගන කටයුතු කරති. 
උදාහරණයක් ෙලස, සමාජීය සහ ප්රජා කටයුතු සඳහා ස්ෙව්චඡාෙවන් සහභාගිවීම සඳහා ඔබට අසල්වැසියන් සමඟ 
ෙමන්ම ෙද්ශීය ප්රජාව සමඟ එක් විය හැකි අතර, කලා ෙහා් සංස්කෘතික සංවිධානවලට සම්බන්ධ වීම හා ෙද්ශපාලන 
දිවිය තුළ ක්රියාකාරී වීම ද සිදු කළ හැකිය.

බදු ෙගවීම, ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාව ෙවත සෘජුවම දායකත්වය ලබා දිය හැකි තවත් වැදගත් ක්රමයක් වන අතර, එය 
නීතිෙයන් අනිවාර්ය ෙව්. ඔබ කරන රැකියාෙවන්, ව්යාපාරෙයන් ෙහා් ආෙයාජනවලින් උපයන මුදල්වලින් බදු ෙගවන 
අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියානු බදුකරණ කාර්යාලය විසින් ඒවා එකතු ෙකෙර්. ෙබාෙහා් භාණ්ඩ හා ෙස්වා සඳහා ද බදු ඇත. 
නිවැරදි බදු මුදල් ප්රමාණය ෙගවිම සඳහා සියලුම පුරවැසියන් සිය බදු අයිතීන් හා වගකීම් පිළිබඳ දැනුවත් බව තහවුරු 
කරගැනීමට ඕස්ට්ෙර්ලියානු බදුකරණ කාර්යාලය කටයුතු කරයි.

්

ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් භුක්ති විඳින ෙබාෙහා් ප්රතිලාභ එෙස් භුක්ති විඳිමට හැකි වී ඇත්ෙත් බදු මුදල් ෙහ්තුෙවනි. බදු මුදල් 
වැය කරනු ලබන්ෙන් රජය විසින් වියදම් දරන සුව ෙස්වාවන් හා අධයාපනය, ආරක්ෂාව, මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග සහ 
සමාජ ආරක්ෂණය ඇතුළු ෙස්වාවන් සඳහාය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාව ෙවත ෙමම වැදගත් ෙස්වාවන් ලබාදීම සඳහා ඔබ වැඩ කරමින් බදු ෙගවීම මගින් රජය ෙවත සහාය 
ලබා ෙද්. ප්රාන්ත සහ ෙටරිටරි රජයන් සහ නගර සභා විසින් ෙමම ෙස්වාවන් සඳහා ෙගවීම් සිදු කිරීමට ද බදු එක්රැස් කරනු 
ලැෙබ්. ඕස්ට්ෙර්ලියාව අද පවතින සාමකාමී හා සමෘද්ධිමත් රට බවට පත් කිරීම සඳහා ෙමම ෙස්වාවන් උපකාරී ෙව්. 



23ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

තුන්වන ෙකාටස
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රජය 

සහ නීතිය
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රජය සහ නීතිය
පුරවැසිභාවය ලබා දිෙම් උත්සවෙය්දී ඔබ විසින් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීතිවලට පිළිපැදීමට සහ ඒ නීතිවලට අවනත වීමට 
ප්රතිඥා ෙදනු ලැෙබ්. පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පාලන ක්රමයයි. ෙමම පාලන ක්රමය 
අවෙබාධ් කරගැනීම, අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය තුළ නීති සාදන්ෙන් ෙකෙස්ද සහ ඒවා පරිපාලනය 
කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න පිළිබඳව ඔබ අවෙබාධ් කරගැනීම වැදගත් ෙව්. ෙමම ෙද්ශය පවත්වාෙගන යාෙම්දී 
පුරවැසිෙයකු ෙලස ඔබෙග් මතය ප්රකාශ කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න පිළිබඳව ඔබ විසින් ෙත්රුම් ගැනීම වැදගත් ෙව්.

මෙග් මතය ප්රකාශ කරන්ෙන් ෙකෙස්ද?
ඡන්දය පාවිචිචි කිරීම
ෙදවන ෙකාටෙස් දක්වා ඇති පරිදි, වයස අවුරුද 18 ෙහා් ඊට වැඩි ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන් විසින් ෙෆඩරල්, ප්රාන්ත 
සහ ෙටරිටරි මැතිවරණවලදී සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ා ෙවනස්කම් සඳහා වන ජනමත විචාරණවලදී ඡන්දය 
පාවිචචි කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලන ක්රමය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙවහි පුරවැසියන් නිෙයා්ජනය 
කිරීම සඳහා යම් අෙයකුට ඡන්දය පාවිචචි කිරීම මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙකෙස් පාලනය කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව 
මතය ප්රකාශ කළ හැකිය. ඔබ නිසි ෙලස ලියාපදිංචි ෙනාවුවෙහාත්, යම් මැතිවරණයකදී ඔබට ඡන්දය පාවිචචි කළ 
ෙනාහැකිය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු මැතිවරණවලදී ෙහා් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව ෙවනස් කිරීමක් සඳහා පවත්වන ජනමත විචාරණවලදී 
ඡන්දය පාවිචචි කිරීම අනිවාර්ය ෙව්. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු මැතිවරණ ෙකාමිසම (AEC) යනු, ෙෆඩරල් මැතිවරණ හා ජනමත විචාරණ පැවැත්වීම සහ ෙපාදුරාජ්ය 
මණ්ඩලීය ඡන්ද නාමෙල්ඛනය පවත්වාෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් වග කියනු ලබන ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය 
නිෙයා්ජිතායතනයයි. AEC රජෙයන් මුක්ත ආයතනයකි. AECහි තීරණවලට ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ෙහා් රජයට 
සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට බලපෑම් කළ ෙනාහැකිය.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් මැතිවරණයක් පවත්වනු ලබන්ෙන් රහසිගත ඡන්දය ලබාදීම මගින් වන අතර, එනිසා ඕනෑම 
අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙවත ඡන්දය ලබා දීමට ඔබට නිදහස ෙමන්ම ආරක්ෂාවද හිමි ෙව්. ඔබ විසින් යම් අෙයකුට 
පැවසුවෙහාත් හැර, ඔබ කා හට ඡන්දය ප්රකාශ කෙළ්ද යන්න කිසිෙවකුට දැනගැනීමට අයිතියක් නැත. ඔබ යම් 
මැතිවරණයකදී ඡන්දය ප්රකාශ ෙනාකළෙහාත් සහ එෙස් සිදු කිරීමට වලංගු ෙහ්තුවක් ෙනාමැති නම්, ඔබට 
දඩයක් ෙගවීමට සිදු ෙව්. අනිවාර්ය ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම යන්ෙනන් කවුරුන් විසින් ජනතාව පාලනය කරන්ෙන්ද 
සහ කවුරුන් තමාව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නිෙයාජනය කරන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳව සිය මතය ප්රකාශ කිරීම තහවුරු 
කරගැනීෙම් එක් ක්රමයකි. 

්

ඔබෙග් නිෙයාජිතයින් සමඟ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම්
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන්ට රජෙය් ප්රතිපත්ති පිළිබඳ සිය අදහස් ෙතා්රාපත්කරගත් නිෙයා්ජිතයින් සමඟ 
සාකචඡා කළ හැකිය. ෙම් ක්රමය මගින්, සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් හට නීති සහ රජෙය් ප්රතිපත්ති සෑදීෙම්දී 
අවස්ථ්ාවක් හිමි ෙව්. යම් පුරවැසිෙයකු විසින් යම් නීතියක් ෙවනස් කළ යුතු යැයි ඔහු ෙහා් ඇය විසින් ෙතාරාපත් කරන 
ලද නිෙයාජිතයාට පවසන්ෙන් නම්, එම නිෙයාජිතයා විසින් එම ෙයාජනාව පිළිබඳ සලකා බැලිය යුතු ෙව්. 

්
් ් ්
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අපෙග් රාජ්ය පාලන ක්රමය ස්ථාපිත කරන ලද්ෙද් 
ෙකෙස්ද? 
සමූහාණ්ඩුව
බ්රිතාන්ය ජාතිකයින් පදිංචිවීෙමන් අනතුරුව සහ 1901ට ෙපර, ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙවන් ෙවන් වූ ස්වයං පරිපාලක 
බ්රිතාන්ය යටත්විජිත හයකින් සමන්විත විය.

එක් එක් යටත් විජිතයට ෙවන් ෙවන් වූ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ා සහ ආරක්ෂාව, සංක්රමණය, තැපැල්, ෙවළඳාම සහ 
ප්රවාහනය පිළිබඳ නීති තිබිණි. එෙස් වුවද, ෙමය යටත්විජිත අතර දුෂ්කරතා ඇති කරන ලදී. උදාහරණයක් ෙලස, 
යටත් විජිත අතර ෙවළඳාම සහ ප්රවාහනය මිල අධික වූ අතර, ෙද්ශසීමා අතර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම දුෂ්කර විය. 
ෙවන් ෙවන් වූ යටත් විජිත සතුව දුර්වල ආරක්ෂක ක්රමයක් පැවතිණි. 

එහි ප්රතිඵලයක් ෙලස, එක් ජාතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා යටත් විජිත එක් කිරීමට ජනතාවට අවශ්ය විය. වඩා 
වැදගත් ෙලස, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික අනන්යතාව නිර්මාණය වීමට ආරම්භ විය. ක්රීඩා කණ්ඩායම් ජාත්යන්තර 
වශෙයන් ඕස්ට්ෙර්ලියාව නිෙයා්ජනය කරමින් සිටි අතර, ජනප්රිය ගීත, කවි, කතාන්දර සහ කලාවන් තුළ 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සංස්කෘතියක් සංවර්ධනය ෙවමින් පැවතිණි.

ජාතිය එක්සත් කිරීම දුෂ්කර කාර්යයක් වුවත්, කාලයත් සමඟම, ඕස්ට්ෙර්ලියාව එක් ජාතියක් බවට පත්වීම යථ්ාර්ථ්යක් විය. 1901 
ජනවාරි 01වන දින ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය ඕස්ට්ෙර්ලියාව නමින් හැඳින්ෙවන රාජ්ය සම්ෙම්ලනයක් ෙලස යටත් විජිත එක්සත් විය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව
1900 ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ා 
පනත (ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව) යනු ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
රජෙය් මූලික නීති දක්වනු ලබන ෛනතික ලියවිල්ලයි. 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව මූලික වශෙයන්  
බ් රිතාන් ය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් ෙලස 1900දී සම්මත  
කරන ලදී. එම ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව 1901 ජනවාරි 
01වන දින බලාත්මක වූ අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
යටත්විජිතයන් එක් ස්වාධීන ජාතියක් බවට පත් විය:  
ඒ ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය ඕස්ට්ෙර්ලියාවයි. 

එම ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව මගින් ෙපාදුරාජ්ය 
මණ්ඩලීය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව ස්ථ්ාපිත 
කරන ලද අතර, ඊට මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලයක් 
ෙසෙනට් සභාවක් ඇතුළත් විය. ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව 
මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණය ද ස්ථ්ාපිත 
කරන ලද අතර, ඊට ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීති අදාල 
කරගැනීමට සහ අර්ථ්නිරූපණය කිරීමට අවසන් බලය 
හිමි විය.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජනතාවට ජනමත විචාරණයකදී ඡන්දය 
ලබාදීම මගින් එම ව්යවස්ථ්ාව ෙවනස් කළ හැකිය. 
නිදසුනක් ෙලස, සංඛ්යාෙල්ඛනවලට ඇෙබාරිජිනල් 
පුද්ගලයින් ඇතුළත් කරගැනීමට ඉඩ ලබා දිම සඳහා 
90%කට වැඩි ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් පිරිසක් “ඔව්” ෙලස 
ඡන්දය පල කළ 1967 ජනමත විචාරණය දැක්විය හැකිය. 

ජනමත විචාරණයකදී ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථ්ාව ෙවනස් කිරීමට ද්විත්වබහුතරයක් අවශ්ය 
ෙව්. එනම්, බහුතර ප්රාන්තවල බහුතර ඡන්දදායකයින් 
සංඛ්යාවක් සහ ජාතික වශෙයන් ඡන්දදායකයින් 
බහුතරයක් ෙමම ෙවනස සඳහා ඡන්දය පල කළ යුතු ෙව්.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව
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රජෙය් බලය පාලනය කරන්ෙන් ෙකෙස්ද?
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව මගින් රාජ්ය බලය ව්යවස්ථ්ාදායක (පාර්ලිෙම්න්තුව), විධායකය (නිදසුනක් 
ෙලස අග්රාණ්ඩුකාරවරයා) සහ අධිකරණ බලතල (විනිශ්චයකාරවරුන්) ෙලස ෙබදන අතර, එමගින් සියලුම බලතල 
එක් පුද්ගලෙයකු ෙහා් එක් කණ්ඩායමක් විසින් අත දැරීෙමන් වළකනු ලබයි. 

ව්යවස්ථාදායක බලය
ව්යවස්ථ්ාදායක බලය යනු නීති සෑදිමට ඇති බලයයි. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීති සෑදීමට හා ෙවනස් කිරීමට බලය ඇත්ෙත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. පාර්ලිෙම්න්තුව සෑදී ඇත්ෙත් ජනතාව විසින් ෙතාර්ාපත්කරගන්නා නිෙයාජ්ිතයින්ෙගනි.

විධායක බලය
විධායක බලය යනු  නීති ක්රියාත්මක කිරීෙම් බලයයි. විධායකයට අගමැති, ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජෙය් අමාත්යවරුන් 
ෙමන්ම අග්රාණ්ඩුකාරවරයාද ඇතුළත් ෙව්. අමාත්යවරුන් රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා වගකිව යුතු ෙව්.

අධිකරණ බලය
විනිශ්චයකාරවරුන්ට නීති අර්ථ්නිරූපණය කිරීෙම් හා අදාලකර ගැනීෙම් බලය ඇත. අධිකරණ හා 
විනිශ්චයකාරවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් හා රජෙයන් මුක්ත ෙව්.

ෙමම බලතල ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාෙව් ලියා දක්වා ඇත.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රාජ්ය නායකයා කවුද?
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රාජ්ය නායකයා වන්ෙන් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
රැජිණ වන ෙදවන එළිසෙබත් මහරැජිණයි.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රැජිණ විසින් අගමැතිවරයාෙග් 
උපෙදස් පරිදි ෙමරෙට් සිය නිෙයා්ජිතයා 
ෙලස අග්රාණ්ඩුකාරවරයා පත් කරනු ලබයි. 
අග්රාණ්ඩුකාරවරයා සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් 
නිදහස්ව කටයුතු කරයි. රැජිණට එදිෙනදා ඉටු කළ යුතු 
රජෙය් කාර්යයක් ෙනාමැත. 

එක් එක් ප්රාන්තය තුළ රැජිණ නිෙයාජනය කරනු 
ලබන ආණ්ඩුකාරවරෙයක් සිටින අතර, එම තනතුර 
අග්රාණ්ඩුකාර ධූරයට සමානය.

්

ව්යවස්ථානුකූල රාජාණ්ඩු ක්රමය
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ක්රියාත්මක වන්ෙන් ව්යවස්ථ්ානුකූල 
රාජාණ්ඩු ක්රමයකි, එනම්, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රාජ්ය 
නායකයා රැජිණ වන නමුත්, කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන් 
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාවට අනුකූලවය. රැජිණ 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජීවත් ෙනාවන නිසා, ඇෙග් බලතල 
ෙමරට සිටින අග්රාණ්ඩුකාරවරයා ෙවත ලබා දී ඇත. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රමය 
තුළ බ්රිතාන්ය සහ උතුරු ඇෙමරිකානු සම්ප්රදායයන් 
නිරූපණය වන අතර, ඒවා ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ආෙව්ණික 
ෙලස සංයුක්ත වී ඇත. ඕස්ට්ෙර්ලියානු ක්රමය තුළ 
රජෙය් නායකයා වන්ෙන් අගමැතිවරයාය. ෙදවන එළිසෙබත් මහරැජිණ
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අග්රාණ්ඩුකාරවරයාෙග් භූමිකාව
අග්රාණ්ඩුකාරවරයා රජෙය් ෙකාටස්කරුෙවකු ෙනාවන අතර, නිර්පාක්ෂිකව සිටිය යුතුය.

අග්රාණ්ඩුකාරවරයාෙග් භූමිකාවට:

• ඕ ස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන පනත් ෙකටුම්පත් නීති බවට පත්කිරීම සඳහා අත්සන් තැබීම 
(ෙමය රාජකීය මුද්රාව තැබීම යනුෙවන් හැඳින්ෙව්)

• උ ත්සවවලට අදාල රාජකාරීන් ඉටු කිරීම

• ඕ ස්ට්ෙර්ලියානු රජය පත්වීම සහ එහි අමාත්යවරුන්, ෙෆඩරල් විනිශ්චයකාරවරුන් සහ අෙනක් නිලධාරීන් 
පත්කිරිම අනුමත කිරීම

• ෙ ෆඩරල් මැතිවරණයක ක්රියාවලිය ආරම්භ කිරීම

• ඕ ස්ට්ෙර්ලියානු ආරක්ෂක හමුදාවල ෙස්නාධිනායකයා ෙලස කටයුතු කිරීම ඇතුළත්ය.

අග්රාණ්ඩුකාරවරයා සතුව සංචිත බලතල යනුෙවන් හැඳින්ෙවන විෙශ්ෂ බලතල පවතින අතර, සුවිෙශ්ෂි 
අවස්ථ්ාවලදී පමණක් භාවිත ෙකෙර්.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නායකයින් කවුද?
රාජ්ය නායකයා
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රැජිණ

අග්රාණ්ඩුකාරවරයා
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රාජ්ය නායකයාෙග් නිෙයා්ජිතයා

ආණ්ඩුකාරවරයා
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් එක් එක් ප්රාන්තෙය් රාජ්ය 
නායක නිෙයාජිත්

අගමැතිවරයා
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජෙය් නායකයා

ප්රාන්ත අගමැතිවරයා
ප්රාන්ත රජයක නායකයා

ප්රධාන අමාත්යවරයා
ෙටරිටරි රජයක නායකයා

රජෙය් ඇමතිවරයා
රජෙය් නායකෙයකු විසින් රජෙය් යම් අංශයක් 
පිළිබඳව වගකීම දැරීම සඳහා ෙතාරාගන්නා ලද 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරයා

්

පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරයා (MP)
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජනතාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙහා් ප්  රාන්ත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙතාරාපත්කරගන්නා ලද නිෙයාජිතෙයකු  ් ්

ෙසෙනට් සභිකයා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ප්රාන්තයකින් ෙහා ්ෙටරිටරියකින් 
ෙතා්රාපත්කරගන්නා ලද නිෙයා්ජිතෙයකු

නගරාධීපති ෙහා් ෙකාර්ළ ප්රධානී
පළාත් පාලන ආයතනයක නායකයා

පළාත් මන්ත්රී
පළාත් පාලන ආයතනයකට ෙතාරා  
පත්කරගන්නා ලද මන්ත්රී

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාව පාලනය කරන්ෙන් ෙකෙස්ද?
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය, ෙෆඩරල් රජය ෙමන්ම ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය රජය ෙලසද හදුන්වනු ලැෙබ්. 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ෙගන් රජය සමන්විත වන අතර, එහි මණ්ඩල ෙදකක් ඇත:
• ම හජන මන්ත්රී මණ්ඩලය
•  ෙසනට් සභාව.

ෙෆඩරල් මැතිවරණයකදී, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එක් එක් මණ්ඩලය සඳහා නිෙයා්ජිතයින් පත් කිරීමට 
පුරවැසිෙයා් ඡන්දය පාවිචචි කරති. 



28 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලය
මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලය යනු ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මණ්ඩලවලින් එකකි. මහජන මන්ත්රී 
මණ්ඩලය හඳුන්වන තවත් නම් වන්ෙන් පහළ මන්ත්රී 
මණ්ඩලය ෙහා් ජනතාවෙග් මණ්ඩලයයි. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙෆඩරල් මැතිවරණ බලප්රෙද්ශවලට 
ෙබදා ඇත. පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරු සිය මැතිවරණ 
බලප්රෙද්ශවල ජනතාව නිෙයා්ජනය කරති. 

එක් එක් ප්රාන්තය ෙහා් ෙටරිටරිය සඳහා වන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ෙග් සංඛ්යාව එම ප්රාන්තෙය් 
ෙහා් ෙටරිටරිෙය් සිටින ජනගහනය අනුව තීරණය ෙව්. 
සමස්තයක් ෙලස, මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලයට ෙතාරාපත් 
කර සිටින මන්ත්රීවරුන් ගණන 150ට වඩා වැඩිය.

්

මන්ත්රීවරු සහ ෙසෙනට් සභිකෙයා ්ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නව නීති සඳහා ෙයාජ්නා පිළිබඳ විවාද කරති. 
මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලෙය් කාර්යභාරය වන්ෙන්, නව නීති ෙහා් 
නීති සංෙශා්ධනය කිරීම සඳහා ෙගන එන ෙයාජ්නා සලකා 
බලා, විවාද කර, ඡන්දය භාවිත කිරීමත්, ජාතික වශෙයන් 
වැදගත් කරුණු පිළිබඳව සාකචඡා කිරීම ය.

ෙසෙනට් සභාව
ෙසෙනට් සභාව යනු ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අෙනක් මණ්ඩලයයි. ෙසනට් සභාව ඇතැම් විෙටක උත්තර 
මන්ත්රී මණ්ඩලය ෙලසද,සමාෙලා්චනය කිරීෙම් මණ්ඩලය 
ෙහා ්ප්රාන්ත මණ්ඩලය ෙලසද හඳුන්වනු ලැෙබ්. එක් එක් 
ප්රාන්තෙය් ඡන්දදායකයින් විසින් ඔවුන්ව නිෙයාජ්නය 
කිරීම සඳහා ෙසනට් සභිකයින්ව ෙතා්රාපත්කර ගනු ලැෙබ්. 
ප්රාන්තෙය් ප්රමාණය ෙහා ්ජනගහනය ෙනාතකා සියලුම 
ප්රාන්ත සමානව ෙසනට් සභාව තුළ නිෙයාජ්නය ෙව්. මුළු 
ෙසනට් සභිකයින් සංඛ්යාව 76කි. එක් එක් ප්රාන්තෙයන් 
ෙසනට් සභිකයින් 12ෙදෙනකුද, ඕස්ට්ෙර්ලියානු කැපිටල් 
ෙටරිටරිෙයන් හා ෙනාදර්න් ෙටරිටරිෙයන් ෙසනට් සභිකයින් 
ෙදෙදනකු බැගින්ද ෙතාර්ාපත් ෙකෙර්. 

ෙසනට් සභිකයින් විසින් ද නව නීති ෙහා් නීති සංෙශාධනය 
කිරීම සඳහා ෙගන එන ෙයාජනා සලකා බලා, විවාද 
කර, ඡන්දය භාවිත කිරීමත්, ජාතික වශෙයන් වැදගත් 
කරුණු පිළිබඳව සාකචඡා කිරීමත් සිදු කරයි. 

්
්

ප්රාන්ත හා ෙටරිටරි රජයන්
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රාන්ත හයක් සහ ප්රධාන ෙටරිටරි ෙදකක්ද ඇත. එක් එක් ප්රාන්ත රජයට ඊටම අයත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාවක් ඇත. ප්රාන්ත හා ෙටරිටරි රජයන් සිය අගනුවර මත පදනම් වී ඇත. 
ප්රාන්ත රජයක නායකයා ප්රාන්ත අගමැතිවරයා වන අතර, ෙටරිටරි රජයක නායකයා වන්ෙන් ප්රධාන ඇමතිවරයාය.

ප්රාන්ත රජයන් ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය ක්රියාත්මක වන ආකාරෙයන්ම ක්රියාත්මක ෙව්. ආණ්ඩුකාරවරයා 
විසින් එක් එක් ප්රාන්තය තුළ ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රැජිණ නිෙයාජනය කරනු ලැෙබ්. අග්රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් 
ෙනාදර්න් ෙටරිටරිය සඳහා පරිපාලකෙයකු පත් කරනු ලබයි. පරිපාලකෙයකුෙග් කාර්යභාරය හා වගකීම් ප්රාන්ත 
ආණ්ඩුකාරවරෙයකුෙග් කාර්යභාරය හා වගකීම්වලට සමාන ෙව්.

්

ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව මඟින් හඳුනාගන්නා ලද අයිතීන් ප්රාන්ත සතුව පැවතියද, ෙටරිටරි සම්බන්ධෙයන් එෙස් 
ෙනාපවතී. ප්රාන්තවලට සිය අයිතිෙයන්ම නීති සම්මත කරගැනීෙම් බලය තිබුණද, ස්වයං පාලක ෙටරිටරි නීති 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය මගින් ඕනෑම ෙව්ලාවකදී අවලංගු කළ හැකි ය.

ප්රාන්ත සහ ෙටරිටරි මැතිවරණවලදී, පුරවැසියන් විසින් සිය ප්රෙද්ශය සඳහා නිෙයා්ජිතෙයකු පත්කරගැනීමට ඡන්දය 
පාවිචචි කරනු ලැෙබ්. ෙමම නිෙයාජ්ිතෙයා ්අදාල ප්රාන්තෙය් ෙහා ්ෙටරිටරි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්ත්රීවරු බවට පත් ෙවති.

පළාත් පාලන ආයතන
ප්රාන්ත සහ ෙනාදර්න් ෙටරිටරිය, මහා නගර, ෙකාරල, නගර ෙහා් මහානගර සභා ෙලස පළාත් පාලන ප්රෙද්ශවලට 
ෙවන් කර ඇත. සෑම ප්රෙද්ශයකටම ඊට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයක් ඇත. තම ෙද්ශීය ප්රජාව සඳහා ෙස්වාවන් 
නිර්මාණය කිරීමට සහ ඒවා ලබා දීමට නගර සභා වගකිව යුතු ෙව්. එක් එක් පළාත් පාලන ප්රෙද්ශවල ජීවත්වන 
පුරවැසිෙයා් සිය ෙද්ශීය මන්ත්රීවරුන් ෙතාරා පත්කරගැනීමට ඡන්දය පාවිචචි කරති.

්

්

ෙසනට් සභාව

මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලය
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ෙමම මට්ටම් තුෙන් රජය කුමක් සිදු කරන්ෙන්ද?
රජෙය් මට්ටම් තුන අතර ඇති ප්රධාන ෙවනස නම්, සමහර වගකීම් අතිචඡාදනය වුවද, සාමාන්යෙයන් සෑම රජෙය් 
මට්ටමක්ම විවිධ ෙස්වාවන් සපයයි. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය:

බදුකරණය
ජාතික ආර්ථික කළමනාකරණය
සංක්රමණය සහ පුරවැසිභාවය

රැකියා සඳහා සහාය විම
තැපැල් ෙස්වා සහ සන්නිෙව්දන ජාල

සමාජ ආරක්ෂණය (විශ්රාම වැටුප් හා කුටුම්භ සහාය)
ආරක්ෂාව

ෙවළඳාම සහ වාණිජ්යය
ගුවන් ෙතාටුපලවල් සහ ගුවන් ආරක්ෂාව

විෙද්ශ කටයුතු (අෙනක් රටවල් සමඟ සබඳතා) සඳහා වගකිව යුතුය.

ප් රාන්ත සහ ප් රාෙද්ශීය ආණ්ඩු (ෙටරිටරි) මූලික 
වශෙයන් වගකිව යුත්ෙත්:

ෙරා්හල් හා සුව ෙස්වාවන්
පාසැල්

මාර්ග සහ දුම්රිය මාර්ග
වනාන්තර

ෙපාලීසිය සහ ගිලන්රථ් ෙස්වාවන්
 ෙපාදු ප්රවාහන ෙස්වය 

පළාත් පාලන ආයතන (සහ ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
කැපිටල් ෙටරිටරිය):

මාර්ග සංඥා, රථ්වාහන පාලනය කිරීම
කලාපීය මාර්ග, අඩිපාරවල්, පාලම්

කාණු
උද්යාන, ක්රිඩා පිටි, පිහිනුම් තටාක, ක්රීඩා භූමි

කඳවුරු භූමි සහ කැරවන් උද්යාන
ආහාර සහ මාංශ පරීක්ෂා කිරීම්

ශබ්ද හා සත්ත්ව පාලනය
කසල එකතු කිරිම

කලාපීය පුස්තකාල, ශාලා සහ ප්රජා මධයස්ථ්ාන
ඇතැම් ළමා සුරැකුම් හා වැඩිහිටි රැකවරණ ගැටලු

ෙගාඩනැගිලි බලපත්ර
සමාජ ආරක්ෂණ සැලසුම්

කලාපීය පාරිසරික ගැටලු සඳහා වගකිව යුතුය.
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ඕස්ට්ෙර්ලියාව පාලනය කරනු ලබන ස්වරූපය තුළ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල කාර්යභාරය කුමක්ද?
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් යනු රටක් පාලනය කළ යුත්ෙත් ෙකෙස්ද යන්න පිළිබඳව සමාන අදහස් දරන පුද්ගලයින්ෙග් 
කණ්ඩායමකි. පක්ෂෙය් අදහස් නීති බවට පත් කිරීම සඳහා ඔවුහු එකට එක්ව කටයුතු කරති. ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
කම්කරු පක්ෂය, ලිබරල් පක්ෂය, ජාතිකවාදීන් සහ ඕස්ට්ෙර්ලියානු හරිත පක්ෂය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙව්. 

ෙබාෙහා් පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට අයත් ෙවති. ඇතැම් මන්ත්රීවරුන් කිසිදු ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයකට අයත් ෙනාවන අතර, ඔවුන් නිදහස් මන්ත්රීවරුන් ෙලස හැඳින්ෙව්. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාව තුළ ජනතාවට ඔවුන් කැමති ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධවීමට නිදහස ඇත. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය ෙගාඩනැෙගන්ෙන් ෙකෙස්ද?
ෙෆඩරල් මැතිවරණයකින් පසුව, සාමාන්යෙයන් ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය ෙගාඩනැෙගන්ෙන් මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලෙය් 
මන්ත්රීවරුන්ෙගන් බහුතරයක් සහිත පක්ෂය ෙහා ්සන්ධානය තුලිනි. එම පක්ෂෙය් නායකයා එම රජෙය් නායකයා 
බවට පත්ෙව්: එනම් අගමැතිවරයා ය.

ෙෆඩරල් මැතිවරණයකින් පසුව, මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලෙය් මන්ත්රීවරුන්ෙගන් ෙදවනුව වැඩිම බහුතරයක් සහිත පක්ෂය 
ෙහා ්සන්ධානය විසින් විරුද්ධ පක්ෂය නිර්මාණය කරනු ලබයි. එහි නායකයා විරුද්ධ පක්ෂ නායකයා ෙලස හඳුන්වයි.

අගමැතිවරයා විසින් මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලෙය් ෙහා් ෙසෙනට් සභාෙව් මන්ත්රීවරුන් ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජෙය් 
අමාත්යවරුන් වීමට නිර්ෙද්ශ කරනු ලබයි. අග්රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් අගමැතිවරයාෙග් සහ අමාත්යවරුන්ෙග් 
පත්වීම අනුමත කරනු ලැෙබ්.

රජෙය් අමාත්යවරුන් රජෙය් යම් අංශයක් (විෂයක්) එනම්, රැකියා, ආදිවාසී කටයුතු ෙහා් භාණ්ඩාගාරය වැනි අංශ 
සඳහා වගකිව යුතු ෙව්. අතිශයින් වැදගත් විෂයයන් භාරව ඇති අමාත්යවරුන් විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය නිර්මාණය 
කරන අතර, එය රජෙය් තීරණ ගැනීෙම් ප්රධාන ආයතනයයි.

නිති සාදන්ෙන් ෙකෙස්ද?
ජාතියට ප්රතිලාභයක් වන පරිදි නීති සෑදීමට ෙහා් ෙවනස් කිරීමට ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ඇත.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්ත්රීවරෙයකු විසින් නව නීතියක් හඳුන්වාදිමට ෙහා් දැනට පවතින නීතියක් 
ෙවනස් කිරීමට ෙහා් ෙයාජනා කරන්ෙන් නම්, එම ෙයාජනාව පනත් ෙකටුම්පතක් යනුෙවන් හැඳින්ෙව්.් ්

මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලය සහ ෙසනට් සභාව විසින් එය සලකා බලා, 
විවාද කර, එම පනත් ෙකටුම්පතට එකඟවන්ෙන්ද යන්න සඳහා ඡන්දය භාවිත කරයි.

එක් එක් මණ්ඩලෙය් බහුතර මන්ත්රීන් සංඛ්යාවක් විසින් ඊට එකඟ වන්ෙන් නම්, 
එය අග්රාණ්ඩුකාරවරයා ෙවත යවනු ලැෙබ්. 

අග්රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් එය නීතියක් බවට පත්වන පරිදි පනත් ෙකටුම්පතට අත්සන් තබයි.  
ෙමය රාජකීය මුද්රාව තැබීම යනුෙවන් හඳුන්වයි.

ප්රාන්ත සහ ෙටරිටරි පාර්ලිෙම්න්තු විසින්ද එයාකාරෙයන්ම සිය නීති සාදනු ලැෙබ්. 
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නිති සාදන්ෙන් ෙකෙස්ද? 
අධිකරණ
ඕස්ට්ෙර්ලියානු අධීකරණ නිදහස් ආයතන ෙව්. යම් 
පුද්ගලෙයකු විසින් නීති කඩකර ඇත්ද නැතිද යන්න 
අධිකරණයක් විසින් තීරණය කර දඬුවම් නියම කරයි. 
අධිකරණයකට ඒ ඉදිරිෙය් ඇති සාක්ෂි මත පමණක් 
පදනම්ව සිය තීරණවලට එළඹිය හැකිය. 

විනිශ්චයකාරවරුන් සහ 
මෙහ්ස්ත්රාත්වරුන්
විනිශ්චයකාරවරුන් සහ මෙහ්ස්ත්රාත්වරුන් 
අධිකරණයක ඉහළම අධිකාරිත්වයයි. ඔවුන් නිදහස් 
පුද්ගලයින් වන අතර, කිසිෙවකුට ඔවුන් කුමක් 
තීරණය කළ යුතුද යන්න පැවසිය ෙනාහැක.

රජය විසින් විනිශ්චයකාරවරුන් සහ 
මෙහ්ස්ත්රාත්වරුන් පත්කරනු ලැබුවද, රජෙය් 
තීරණවලට ඔවුන් එකඟ ෙනාවන්ෙන් නම්, රජයට 
ඔවුන් සිය ධුරෙයන් ඉවත් කළ ෙනාහැක.

ජූරි සභාව
ඕස්ට්ෙර්ලියානු අධීකරණ ක්රමය තුළ යම් අධිකරණයකදී 
වරදකරු කරනු ලබන ෙතක් පුද්ගලයින් නිවැරදිකරු ෙලස 
සැලෙක්. අධිකරණයකදී සෑම පුද්ගලෙයකුටම නීතිඥ 
නිෙයාජ්නයක් ලැබීෙම් අයිතිය ඇත.

යම් පුද්ගලෙයකු නීතිය කඩකර ඇත්ද යන්න තීරණය 
කිරීමට ඇතැම් නඩුවලදී අධිකරණය විසින් ජූරි 
සභාවක් ෙයාදාගනු ලැෙබ්. ජූරිෙය් කාර්යභාරය 
වන්ෙන්, යම් පුද්ගලෙයකු වරදකරුද නිවැරදිකරුද 
යන්න තීරණය කිරීමයි. සාමාන්ය ජනතාව අතරින් 
අහම්බෙයන් ෙතාරාගන්නා සාමාන්ය පුරවැසියන් 
කණ්ඩායමකින් ජූරි සභාව සමන්විත ෙව්. 
විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ජූරිය ෙවත නීතිය පහදා 
ෙදනු ලැෙබ්. අපරාධ නඩුවකදී, ජූරි සභාව විසින් යම් 
පුද්ගලෙයකු වරදකරු යැයි තීරණය කරන්ෙන් නම්, 
විනිශ්චයකාරවරයා විසින් දඬුවම නියම කරනු ලබයි.

්

ෙපාලීසිය
ෙපාලීසිය විසින් ප්රජාව තුළ නීතිය හා සාමය 
රකිනු ලබයි. ජීවිත සහ ෙද්පල සුරැකීම ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරියයි. ඔවුන් රජෙයන් මුක්ත ෙව්. යම් අෙයකු 
නීතිය කඩකර ඇති බවට ෙපාලීසිය සිතන්ෙන් නම්, 
ඔවුන්ට ඔහුව අත්අඩංගුවට ෙගන අධිකරණයක් 
ඉදිරියට ෙගනයාෙම් හැකියාව ඇත. ෙපාලීසියට 
අධිකරණෙය්දී සාක්ෂි ලබාදිය හැකි නමුත්, යම් 
පුද්ගලෙයකු වරදකරුද නිවැරදිකරුද යන්න 
අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලබයි.

ප්රාන්ත සහ ෙටරිටරි සතුව ඔවුන්ෙග්ම ෙපාලීසි පවතී. 
ඔවුහු ප්රාන්ත සහ ෙටරිටරි නීති යටෙත් අපරාධ 
මර්දනය කරති.

ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙෆඩරල් ෙපාලීසිය 
(AFP) නමින් ජාතික ෙපාලිස් ෙස්වවාක්ද ඇත. AFP 
මගින් ෙෆඩරල් නීතියට එෙරහිව සිදු කරන ලද අපරාධ 
විමර්ෂණය කරනු ලබන අතර, උදාහරණයක් ෙලස, 
මත්ද්රව්ය ප්රවාහනය, ජාතික ආරක්ෂාවට එෙරහි 
අපරාධ සහ පරිසරයට එෙරහි අපරාධ දැක්විය හැකිය. 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු කැපිටල් ෙටරිටරිෙය් සාමාන්ය ෙපාලිස් 
කටයුතු සම්බන්ධෙයන්ද AFP වගකිව යුතුය.

ඕස්ට්ෙර්ලියාව තුළ ෙපාලීසිය සහ ප්රජාව අතර ෙහාඳ 
සම්බන්ධතාවක් ඇත. අපරාධ පිළිබඳව වාර්තා කර, 
ප්රාෙද්ශීය ෙපාලීසිෙයන් ඔබට උදව් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙපාලීසියට අල්ලස් දීම දරුණු 
අපරාධයකි. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙපාලිස් නිලධාරිෙයකු 
ෙවත අල්ලස් දීම ද අපරාධයකි.



32 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අපරාධමය වැරදි
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීති සම්බන්ධෙයන් ඔබ දැනුම්වත්වීම වැදගත් ෙව් ඔබ ෙනාදැනුවත්කම නිසා 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු නීතියක් කඩකළෙහාත්, නීතිය ෙනාදැනීම සමාවට කරුණක් ෙනාවන ෙහයින් ඔබට 
ෙචා්දනා එල්ල කළ හැකිය. 

අතිශයින් දරුණු අපරාධ ගණයට මනුෂ්ය ඝාතනය, පහරදීම, ලිංගික අතවරය, පුද්ගලයින්ට ෙහා් 
ෙද්පලවලට එෙරහි ප්රචණ්ඩත්වය, අවිආයුධ සහිතව සිදු කරන ෙසාරකම ෙහා් මංෙකාල්ලකෑම, 
කැමැත්ත පළ කළ හැකි ෛනතික වයසට අඩු දරුවන් ෙහා් තරුණ පුද්ගලයින් සමඟ ලිංගික සම්බන්ධතා 
පැවැත්වීම, අනතුරුදායක ෙලස ෙමා්ටර් රථ්යක් ධාවනය කිරීම, නීති විෙරාධී මත්ද්රව්ය ළඟතබාගැනීම 
සහ වංචාකිරීම ඇතුළත්ය.

්

සෑම ෙකෙනකුටම ඔවුන්ෙග් පවුල්, මිතුරන් සහ ආදරණීයයන් සමඟ ධනාත්මක සහ ආරක්ෂිත 
සබඳතා අත්විඳීෙම් අයිතිය ඇත. අෙනක් රටවල ෙස්ම, තවත් පුද්ගලෙයකුට එෙරහි ප්රචණ්ඩත්වය 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව්දීද නීති විෙරාධී වන අතර, අතිශයින් දරුණු අපරාධයක්ද ෙව්. ඊට ගෘහස්ථ් ෙහා් පවුල් 
ප්රචණ්ඩත්වය යනුෙවන් හැඳින්ෙවන නිවස තුළ සහ විවාහය තුළ සිදුවන ප්රචණ්ඩත්වය ද ඇතුළත්ය. 
ගෘහස්ථ් ෙහා් පවුල් ප්රචණ්ඩත්වය තුළ බියගැන්වීම් ෙහා් සිය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන පරිදි 
සහකරුවා පාලනය කරනු ලබන හැසිරීම් ෙහා් තර්ජන ඇතුළත්ය. ගෘහස්ථ් හා පවුල් හිංසනයන්ට - පහර 
දීම, පවුෙල් සාමාජිකෙයකු මිතුරන්ෙගන් සහ පවුෙල් අයෙගන් හුදකලා කිරීම ෙහා් ළමයින්ට ෙහා් සුරතල් 
සතුන්ට තර්ජනය කිරීම ඇතුළත් විය හැකිය. ගෘහස්ථ් ෙහා් පවුල් ප්රචණ්ඩත්වය පිළිගන්ෙන් නැති අතර 
එය නීතියට පටහැනිය. 

්

ෙමවැනි අපරාධ සිදු කරන පුද්ගලෙයකු පුරුෂෙයකු ෙහා් කාන්තාවක වුවද සිරගත කිරීමට හැකිය. 
අයහපත් ෙලස සැලකීම ෙහා් හිංසනය  කිසිෙවකු භාර ෙනාගත යුතුය.

ඔබ ෙහා් ඔබ දන්නා ෙකෙනකු අනතුෙර් නම් ඔබ ෙපාලිසියට දැන්විය යුතුය. වැඩි විස්තර  
www.respect.gov.au සහ www.1800respect.org.au ෙවබ් අඩවිෙයන් ලබා ගත හැකිය.

රථවාහන නීති
ප්රාන්ත සහ ෙටරිටරි රජයන් මගින් මාර්ග හා රථ්වාහන නීති පාලනය කරනු ලබයි. රථ්වාහන 
නීති කඩකිරීම ෙවනුෙවන් පුද්ගලයින් ෙවත දඩගැසීම ෙහා් ඔවුන් සිරගත කිරීම සිදු කළ හැකිය. 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව්දී ෙමා්ටර් රථ්යක් ධාවනය කිරීම සඳහා ඔබ සතුව ෙද්ශීය රියැදුරු බලපත්රයක් තිබිය යුතු 
අතර, ෙමා්ටර් රථ්ය ලියාපදිංචි කර තිබිය යුතුය.

ෙමා්ටර් රථ්යක ගමන් ගන්නා සියලුම ෙදනා ආසන පටියක් පැළඳිය යුතුය. ළදරුවන් සහ කුඩා දරුවන් 
අනුමත කරන ලද ආසනයක සිටිය යුතුය. රථ්වාහන නීති ඉතා දැඩිය ඔෙබ් රුධිරෙය් මධයසාර සීමාව නිසි 
මට්ටමට වඩා වැඩි නම් ෙහා් මත්ද්රව්ය ගැනීෙමන් පසු රිය පැදවීම නීති විෙරාධී ෙව්. රිය පදවන විට ජංගම 
දුරකථ්නය අෙත් තබාෙගන රිය පැදවීමද නීති විෙරාධී ෙව්.

්
්
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සිව්වන ෙකාටස

ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
සාරධර්ම
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ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම
නිදහස, ෙගෟරවය සහ සමානාත්මතාව මත පදනම් වූ 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු  සාරධර්ම ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සුරක්ෂිත, 
ෙසෟභාග්යමත් සහ සාමකාමී සමාජයක් ෙලස සිටීම 
සඳහා වැදගත් ෙව්. 

අෙප්  සාරධර්ම මගින් අප රට සහ සංස්කෘතිය 
පිළිබඳව අර්ථ ගැන්වීම් සිදු කරනවාක් ෙමන්ම 
හැඩගැස්විමද සිදු කරයි, එෙමන්ම, ෙබාෙහා් 
පුද්ගලයින් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් බවට පත්වීමට 
කැමැත්ත දක්වන්ෙන් ෙම් ෙහ්තුව නිසාය.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය යන්ෙනන් අදහස් 
ෙකෙරන්ෙන්, ඔෙබ් එදිෙනදා ජීවිතෙය්දී සහ ප්රජාව 
තුළ ෙමම  සාරධර්ම සමඟ ජීවත්වීමයි. එම නිසා, 
සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් විසින් ගරු කිරීමට හා 
ෙබදාහදාගැනීමට අවශ්ය ෙමම  සාරධර්ම ඔබ විසින් 
අවෙබාධ කරගැනීම අතිශයින් වැදගත් ෙව්. ්

අපෙග් සාරධර්ම
නීතිෙය් ආධිපත්යය සඳහා කැපවීම 
සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් අපෙග් නීති  සහ නීති 
පද්ධති මගින් මගින් ආරක්ෂා ෙව්. සාමකාමී හා 
විධිමත් සමාජයක් පවත්වාෙගන යාෙම්දී නීතිවල ඇති 
වැදගත්කම සහ වටිනාකම ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් දනිති.  

නීතිෙය් ආධිපත්යය යටෙත්, නීතියට අදාලව සියලුම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් සමාන වන අතර, කිසිදු පුද්ගලෙයකු 
ෙහා් කණ්ඩායමක් නීතියට ඉහළින් ෙනාමැත. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව්දී, සියලුෙදනා නීතියට අවනත විය යුතු 
අතර, කිසිදු ෙව්ලාවකදී නීතිය කඩ ෙනාකළ යුතුය. එෙස් 
නැතිනම්, ඔබට දඬුවුම් ලැෙබනු ඇත. කිසිදු අෙයකු ඔබ 
ෙදස බලා ෙනාසිටියත්, ඔබ නීතිය අනුගමනය කළ යුතුය.

ෙමරට සිටින සියලුෙදනාට ඕස්ට්ෙර්ලියානු නීතිය 
අදාල ෙව්. ෙමයින් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, ඔබෙග් පසුබිම 
ෙහා් සංස්කෘතිය ෙනාසලකමින්, ඔබ ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
නීතිවලට අනුගතව කටයුතු කළ  යුතු බවයි.

පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය
පාර්ලිෙම්න්තු ප්  රජාතන්ත් රවාදය ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව් 
පාලන ක් රමයයි. ජනතාව විසින් ෙතාරාපත්කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු මගින් අපෙග් නීති නිර්ණය ෙකෙර්. 
එයින් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, ඕස්ට්ෙර්ලියාව පාලනය 
කරන ආකාරය සම්බන්ධෙයන් ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසියන් ඇතුළත් වන බවයි. ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසියන් ඔවුන්ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයා්ජනය 
කිරීම සඳහා ඡන්දය භාවිත කරන ෙහයින්, රාජ්ය බලය 
ෙමරට ජනතාවෙගන් උත්පන්න ෙව්.

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඡන්දය භාවිත කිරීම අනිවාර්යය 
ෙව්. මැතිවරණවලට සහභාගිත්වය පල කිරීෙම් 
වැදගත්කම ෙමයින් ෙපන්නුම් ෙකෙර්.
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භාෂණෙය් නිදහස
නීතියට අනුකූල වන තාක් කල්, ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට සිය අදහස් නිදහෙස් පළ කිරීමට හැකි විය යුතුය. 
ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව්දී ජනතාවට සමාජීය හා ෙද්ශපාලනික සාකච්ඡාවන් ෙවනුෙවන් ෙපාදු ෙහා ් ෙපෟද්ගලික ස්ථානවලදී 
මුණගැසීමට අයිතිය ඇත. ඕනෑම මාතෘකාවක් පිළිබඳව පුද්ගලයින් සිතන ආකාරය පිළිබඳව ප්රකාශ කිරීමට ෙහා් 
ලිවීමට ෙමන්ම සිය අදහස් අන් අය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමටද ජනතාවට නිදහස ඇත. පුවත්පත්වලට, රූපවාහිනියට 
හා ගුවන් විදුලියටද සමාන නිදහසක් ඇත.

සාමකාමී මහජන අරගල ඉවසීම ප්රජාතන්ත්රවාදෙය් අත්යවශ්ය අංගයක් වන ෙහයින්, රජෙය් ක්රියාවන්ට එෙරහිව 
සාමකාමීව  විෙරාධය පල කිරීමට ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට ඉඩ ලබා දී ඇත. ්

යම් පුද්ගලෙයකුට ෙහා් පුද්ගල කණ්ඩායමකට එෙරහිව ප්රචණ්ඩත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම (සිය සංස්කෘතිය, 
වාර්ගිකත්වය, ආගම ෙහා් පසුබිම නිසා වැනි) කිසි විෙටක පිළිගත ෙනාහැක්ෙක්, එය ඕස්ට්ෙර්ලියානු  සාරධර්ම හා 
නීතියට පටහැනි ෙහයිනි. ෙබාරු ෙචාදනා එල්ල කිරීම ෙහා් නීතිය කඩ කිරීමට අන් අය උනන්දු කිරීම ද නීති විෙරාධී 
ෙව්. අන් අයෙග් භාෂණෙය් හා අදහස් ප්රකාශ කිරීෙම් නිදහසට, එවැනි අදහස් නිත්යනුකූල වන තාක් කල්, ගරු කළ 
යුතුය.

් ්

රැස්වීෙම් නිදහස
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව්, යම් කණ්ඩායමක් නීතිමය රාමුව යටෙත් පවතින තාක්, ජනතාවට ඕනෑම කණ්ඩායමකට සමබන්ධ 
වීමට ෙහා් එය හැර යාමට නිදහස ඇත. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්, වෘත්තීය සමිතියක්, ආගමික, සංස්කෘතික ෙහා් 
සමාජීය කණ්ඩායමක් වැනි ඕනෑම නීත්යනුකූල සංවිධානයකට සම්බන්ධ වීමට ජනතාවට  නිදහස ඇත. පුද්ගලයන්ට 
ආයතනයකට බැඳීමට බල කිරීම ෙහා් එයින් ඉවත් වීමට බල කිරීම කළ ෙනාහැක.

රජෙය් ක්රියාවකට ෙහා් සංවිධානයකට එෙරහිව අරගල කිරීම ඇතුළු ක්රියාකාරකම් සඳහා අන් අය සමඟ නිදහෙස් 
එකතු වීමට ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට නිදහස ඇත. ෙකෙස් වුවද, සියලුම අරගල නීතිය යටෙත් සිදු කළ යුතුය. එයින් අදහස් 
ෙකෙරන්ෙන්, එම අරගල සාමකාමී විය යුතු බවත්, කිසිදු පුද්ගලෙයකුට ෙහා් ෙද්පලකට හානි ෙනාකළ යුතු බවයි.

ආගමක් ඇදහීෙම් නිදහස
ඕස්ට් ෙර්ලියාවට නිල ජාතික ආගමක් ෙනාමැති අතර ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනතාවට තමන් කැමති ඕනෑම ආගමක් 
ඇදහීමට අයිතිය ඇත. සිය ආගම ෙහා් විශ්වාසයන් කවරක් වුවත්, රජය විසින් සියලුම පුරවැසියන් හට සමානව 
සලකනු ලැෙබ්. එෙස් වුවද, ආගමික කටයුතු ෙහ්තුෙවන් ඕස්ට්ෙර්ලියානු නීති කඩ විය ෙනාහැකිය. 

ආගමික නීතිවලට ඕස්ට්ෙර්ලියාව තුළ කිසිදු නීතිමය තත්ත්වයක් ෙනාමැත. ආගමික නීතිවලින් ෙවනස් වන නීති 
ඇතුළු ඕස්ට්ෙර්ලියානු නීතිය ෙමරට සියලුෙදනා විසින් අනුගමනය කළ යුතුය. බහු විවාහ (එක්වර එක් අෙයකුට 
වැඩි පුද්ගලයින් සංඛ්යාවක් හා විවාහ වී සිටීම) සහ බලහත්කාරෙයන් සිදු කරන විවාහ වැනි ඇතැම් ආගමික ෙහා් 
සංස්කෘතික ක් රියාවන් ඔස්ට් ෙර්ලියානු නීතියට පටහැනි වන අතර, සිරගත කිරීම ඇතුළු දරුණු නීතිමය දඬුවම්වලට 
ලක් විය හැකිය. 

්

ආගමික අසහනකාරී බව ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය තුළ පිළිගැනීමට ලක් ෙනාෙව්. ඔවුන් ඕස්ට් ෙර්ලියානු නීතියට 
කීකරු වන තාක් කල්, සියලුම පුද්ගලයින් ෙවත සිය වාර්ගිකත්වය ෙහා් ආගම ෙනාසලකමින් අරමුණු හා ආශාවන් 
සපුරාගැනිමට සමාන අවස්ථාව සලසා දිය යුතුය.
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නීතිය යටෙත් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සියලුම 
පුද්ගලයින්ෙග් සමානාත්මතාව
ස්ත්රී පුරුෂභාවය, ලිංගික අනන්යතාව, වයස, 
දුබලතාව, ආගම ෙහා් ජාතික ෙහා් වාර්ගික සම්භවය 
ෙනාසලකමින්, ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය සියලුම 
පුද්ගලයින්ෙග් සමාන අයිතිවාසිකම් අගය කරයි. 
යම් පුද්ගලෙයකු අෙනක් අයෙගන් ෙවනස් ෙකාට 
සැලකීෙමන් ආරක්ෂා කරන නීති ගණනාවක් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඇත.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නීති ක්රියාත්මක කරන්ෙන් ෙවනස් 
පසුබිම්වලින් පැමිණි ජනතාව ෙවත වරණීය සැලකීමක් 
ෙහා් ෙවනස් ෙකාට සැලකීමට ලක්  ෙනාවන පරිද්ෙදනි. 
උදාහරණයක් ෙලස, ෙබෟද්ධයින්ට සහ අෙනකුත් 
සියලුම ආගම්වල මිනිසුන්ට ක්රිස්තියානි ලබිධිකයින්ට 
හා සමාන සැලකීමක් හිමි ෙව්. අෙප් නීති යටෙත්, 
පිරිමින් ෙදෙදෙනකු ෙහා ් කාන්තාවන් ෙදෙදෙනකු 
අතර විවාහය ද ඇතුළුව, පුද්ගලයින් ෙදෙදෙනකුට 
එකිෙනකා හා විවාහ විය හැකිය.

ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව් පුරුෂයින්ට හා කාන්තාවන්ට 
සමාන අයිතිවාසිකම් ඇති අතර ඔවුන්ෙග් අරමුණු 
සහ ආශාවන් ඉටුකරගැනීම සඳහා පුරුෂයින්ට 
හා කාන්තාවන්ට සමාන අවස්ථා ලබා දිය යුතුය. 
පුරුෂයින් හා කාන්තාවන් යන ෙදපාර්ශ්වයටම 
අධ් යාපනය හා රැකියාව සඳහා සමාන ප්  රෙව්ශයක් 
ඇත, මැතිවරණවලදී ඡන්දය ප්  රකාශ කළ හැකිය, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිය හැකිය, 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආරක්ෂක අංශවලට සම්බන්ධ විය 
හැකි අතර, අධිකරණවලදී සමානව සලකනු ලැෙබ්.

ස්ත්රී පුරුෂභාවය පදනම් කරෙගන යම් අෙයකුට 
ෙවනස් ෙකාට සැලකීම නීතියට පටහැනි ෙව්. 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් කාන්තාවකට පුරුෂෙයකුට වඩා 
ෙහාඳ සුදුසුකම් සහ කුසලතා ඇත්නම්, ඔහුට ෙපර 
ඇයට රැකියාවක් ලබාගැනීමට අයිතිය ඇත.

විවාහය සහ ආගම වැනි ෙපෟද්ගලික කාරණා පිළිබඳව 
ස්වාධීන ෙතාර්ාගැනීම් සිදු කිරීමට පුරුෂයින්ට 
හා කාන්තාවන්ට අයිතිය ඇති අතර, නීතිය මගින් 

බියගැන්වීම් ෙහා ්ප්රචණ්ඩත්වය ෙයාදාගැනීෙමන් 
ආරක්ෂා ෙකෙර්. නැත, මන්ද කලත් රයාට ෙහා් 
සහවාසකයාට එෙරහි ශාරීරික හිංසනය අනුමත 
ෙනාෙකෙරන අතර එය ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව් සාපරාධී 
වරදකි.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් දික්කසාද වීම අනුමත ෙකෙර්. අෙනක් 
කලත්රයා විවාහය දිගටම පවත්වාෙගන යාමට 
කැමැත්ත පල කළද, ස්වාමිපුරුෂයා ෙහා් බිරිඳ විසින් 
දික්කසාදය ලබාගැනීම සඳහා අධිකරණයකින් ඉල්ලුම් 
කළ හැකිය.

සමාන අවස්ථා සහ ෙෆයා ෙගා්
සියලුෙදනාටම සාධාරණ අවස්ථා (‘fair go’) සඳහා 
හිමිකම ඇති බවත්, කිසිදු පන්ති පරතරයක් මගින් 
එය සීමා ෙනාවිය යුතු බව අපි විශ්වාස කරමු. 
සියලුෙදනාටම, ඔවුන්ෙග් පසුබිම කුමක් වුවත්, ජීවිතෙය් 
සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීමට සමාන අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදන අතර, සෑම ෙකෙනකුටම සමාන ෛනතික 
අයිතිවාසිකම් ඇති බව සහතික කිරීම ඕස්ට් ෙර්ලියානු 
සමාජෙය් සාධාරණත්වෙය් වැදගත් අංගයකි.

යම් අෙයකු ජීවිතෙය් ළඟාකරගන්නා ෙද්වල් ඔහුෙග්/
ඇයෙග් මහන්සිය සහ දක්ෂතාවල ප්රතිඵලයක් විය 
යුතු බවයි. ෙමයින් අදහස් කරන්ෙන්, යම් පුද්ගලෙයකු 
රැකියාවක් ලබාගත යුත්ෙත් කුසලතා සහ අත්දැකීම් 
මත මිස ලිංගිකත්වය, ධනය ෙහා් පසුබිම මත ෙනාවන 
බවයි. 

යම් ආයතනයකට රැකියා පුරප්පාඩුවක් පිරවීමට 
අවශ්ය නම්, නීතිය මගින් දැක්ෙවන්ෙන් එම ආයතනය 
විසින් අදාල රැකියාව සඳහා ෙහාඳම කුසලතා සහ 
අත්දැකීම් සහිත පුද්ගලයාව ෙතාරාගත යුතු බවයි.්

ෙබාෙහා ් නව සංක්රමණිකයින් සිය පරිශ්රමය 
හා දක්ෂතාවලින් ව්යාපාරවල, සිය වෘත්තිෙයහි, 
කලාවන්හි, රාජ්ය ෙස්වෙය් හා ක්රීඩාවන්හි 
නායකත්වයට පත්ව ඇත.
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අන් අය ෙකෙරහි අෙන්යාන්්ය 
ගරුත්වය හා ඉවසීම 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පුද්ගලයින් විසින් අෙනකාෙග් 
නිදහසට සහ ආත්මගරුත්වයට ෙමන්ම ඔවුන්ෙග් 
අදහස්වලට සහ ෙතාරාගැනීම්වලට ගරු කළ යුතු ෙව්.්

ෙවනත් පුද්ගලෙයකු ෙකෙරහි ප්  රචණ්ඩකාරී වීම 
නීතියට පටහැනි ය. වාචික හා ශාරීරික හිංසනය 
ඇතුළු ඕනෑම ආකාරයක හිංසනයන් නීති විෙරාධී 
ය. ඕස්ට් ෙර්ලියානුවන් විශ්වාස කරන්ෙන් සාමකාමී 
එකඟ ෙනාවීම සහ, සියල්ලටත් වඩා, ආරක්ෂිත බව හා 
ප්  රචණ්ඩත්වෙයන් ෙතාර වීමට ඇති අයිතියයි.

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව්දී,ලිංගික ක්රියාකාරකම් සඳහා 
කැමැත්ත ලබාදිෙම් වයස එනම් අවුරුදු 16 ෙහා 17 
සම්බන්ධෙයන් දැඩි නීති පවතින අතර, ඔබ ජීවත්වන 
ප්රාන්තය ෙහා් ෙටරිටරිය මත එය ෙවනස් විය හැකිය. 
නිදසුනක් ෙලස, වයස අවුරුදු 20ක තරුණ පිරිමි 
පුද්ගලෙයකුට වයස අවුරුදු 15ක ගැහැණු ළමෙයකු 
සමඟ ලිංගික සමබන්ධතාවක් පැවැත්විය ෙනාහැකි 
වන්ෙන්, සෑම ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රාන්තයකම සහ 
ෙටරිටරියකම එය නීති විෙරාධි වන ෙහයිනි. 

්

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව්දී, ෙපාලීසිෙය් නිත්යනුකූල 
ක්රියාවන් සඳහා සහාය ලබා දිය යුතුය. සියලුම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් නීතිය අනුගමනය කිරීමට බැඳී 
ඇති ෙහයින්, ෙපාලීසිය සිදු කරන නීත්යනුකූල 
ඉල්ලීමකට ඔබ අවනත විය යුතුය.

ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් අෙන්යා්න්ය ගරුත්වය හා ඉවසීම 
මූලධර්මවලට ගරු කරති. ෙමයින් අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, 
අන් අයෙග් අදහස් ඔෙබ් අදහස්වලට වඩා ෙවනස් 
වුවද, ඒවාට ඇහුම්කන්දීම සහ ඔවුන්ෙග් අදහස් හා 
මතවාදයන්ට ගරු කිරීමයි. පුද්ගලයින් තවත් අෙයකු 
තමා සමඟ එකඟ ෙනාවන අවස්ථාවලදී ඉවසීමට 
පුරුදු විය යුතුයි. 

ජාතිවාදයට ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව් තැනක් නැත. 
අන්තර්ජාලෙය් ෙහා ් ෙවනත් ප්  රකාශනවල 
වාර්ගිකව අහිතකර ෙතාරතුරු නිර්මාණය කිරීම 
ෙහා් ෙබදාගැනීම සහ ෙපාදු ස්ථානයක ෙහා් ක් රීඩා 
උත්සවයකදී වාර්ගිකව අපහාසාත්මක අදහස් 
දැක්වීම ෙමයට ඇතුළත් ෙව්.

 



38 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

අපෙග් ප්රජාව
දායකත්වයක් ලබා දීම 
පුරවැසිභාවය මඟින් අපෙග් ජාතිෙය් ජීවිතයට සහ ප්  රජාවට පූර්ණ ෙලස සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබා ෙද්. එයින් 
අදහස් වන්ෙන්, ඔබ ඕස්ට් ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු වශෙයන් ඔබෙග් වගකීම් ඉටු කිරීමට සූදානමින් සිටින බවයි. 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජීවත්වන සියලුම ෙදනා සමාජය තුළ ක්රියාකාරී වීම සහ දායකත්වය ලබා දීම ඕස්ට් ෙර්ලියානුවන් 
විසින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. සෑම ෙකෙනකුම, තමන්ට එෙස් කිරීමට හැකි වූ විට, තමා සහ තම පවුල නඩත්තු කිරීමට 
උත්සාහ කිරීෙම් වගකීම ඇත. 

අවශ්යතා සහිත පුද්ගලයින් ෙකෙරහි සානුකම්පිත බව
ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් මිත්රත්වය අගය කරති. අවශ්යතාව ඇති වන අවස්ථාවලදී අපි එකිෙනකාට උදව් කරගනිමු. 
නිදසුනක් ෙලස, එයින් අදහස් වන්ෙන්, වැඩිහිටි අසල්වැසිෙයකු ෙවත ආහාර ෙව්ලක් රැෙගන යාම, ෛවද්යවරෙයකු 
මුණගැසීම සඳහා මිතුෙරකු වාහනෙයන් රැෙගන යාම ෙහා ්තනිෙයන් ජීවත්වන අෙයකු බැලීමට යාම අදහස් ෙකෙර්.

මිත්රත්වෙය් ෙමම ජීවගුණය ෙහ්තුෙවන්, එකිෙනකා රැකබලාගැනීෙම් සහ ප්රජාව ශක්තිමත් කිරීෙම් ප්රජා 
ෙස්වා සහ ස්ෙව්ච්ඡා ෙස්වා පිළිබඳ ශක්තිමත් සම්ප්රදායක් ඕස්ට්ෙර්ලියාව සතු ෙව්. ස්ෙව්ච්ඡා ෙස්වය, දැනුම 
ෙබදාහදාගැනීමට, නව කුසලතා ඉෙගනීමට සහ ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය තුළ සමාජානුෙයාජනය සහ ඊට අයත් යන 
හැඟීම ඉහළ නැංවීමට කදිම අවස්ථාවකි. ඕස්ට්ෙර්ලියාව තුළ ස්ෙව්ච්ඡා ෙස්වයට ඔබට දායක විය හැකි අවස්ථා රැසක් 
ඇත.

්

ජාතික භාෂාව ෙලස ඉංග් රීසි
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය ඉංග්රීසි භාෂාව සිය ජාතික භාෂාව සහ සමාජය එක්සත් කරන වැදගත් අංගයක් ෙලස අගය 
කරයි. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජීවත්වන ජනතාව ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙගනිමට උත්සාහ දැරිය යුතුය.

ඉංග්රීසි භාෂාව කථා කිරීමට ඉෙගනීම වැදගත් වන්ෙන්, එමගින් ඔබට අධ්යාපනය, රැකියාවක් ලබාගැනීමට ෙමන්ම 
ප්රජාව තුළ වඩාත් ෙහාඳින් සමාජානුෙයාජනය වීමට උපකාරී වන නිසාය. එය ආර්ථික වශෙයන් සහභාගිත්වය 
සඳහා ෙමන්ම සමාජ සංහිඳියාව සඳහා ද අත්යවශ්ය ය. ඕස්ට් ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය සඳහා වන අයදුම්කරුවන් 
ඉංග් රීසි භාෂාව ඔවුන්ෙග් මව් භාෂාව ෙනාෙව් නම් එය ඉෙගන ගැනීමට සාධාරණ උත්සාහයක් ගත යුතුය.

්

අෙප් සමාජය සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට උදව් කිරීම
අපි සියලුෙදනාටම ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වීම සඳහා වගකීමක් ඇත. උදාහරණයක් 
ෙලස, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනතාව සිය මිතුෙරකු ෙහා ් අසල්වැසිෙයකු ත්රස්තවාදී ක්රියාවක් සැලසුම් කරන්ෙන් යැයි 
සැක කරන්ෙන් නම්, ඔවුන් හැකි ඉක්මණින් ඒ පිළිබඳව ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්ය බලධාරින් ෙවත වාර්තා කළ යුතුය. ෙම් 
ආකාරෙයන්, අපිට අපෙග් ප්රජාෙව් ආරක්ෂාව සලසාගැනීමට උදව් කළ හැකිය.

එයාකාරෙයන්ම, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනතාව දරුෙවකු අපචාරයට ලක්වන බව දකින්ෙන් නම් ෙහා් දැනුවත්ව සිටියි නම්, 
ඔවුන් ඒ පිළිබඳව විමර්ෂණය කිරීම සඳහා ෙපාලීසිය ෙවත වාර්තා කළ යුතුය.

ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් අන්තර්ජාල අපෙයාජනය පිළිගනු ෙනාලැෙබ්. ෙමය සමහර විට සයිබර් අපෙයාජනය ෙලස හැඳින්ෙව්. 
නිදසුන් අතර ලිංගික ඡායාරූප ෙහා් වීඩිෙයා් අවසරයකින් ෙතාරව අන්තර්ජාලය හරහා ෙබදාගැනීම, පුද්ගලෙයකු 
අන්තර්ජාලෙය් ලුහුබැඳීම ෙහා් මාර්ගගත පුද්ගලෙයකු පිළිබඳව වාර්ගිකව අපහාසාත්මක අදහස් දැක්වීම. ෙබාෙහා් 
ආකාරෙය් සයිබර් අපෙයා්ජන ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව් නීති විෙරා්ධී ය. 

් ්

ඕස්ට් ෙර්ලියාවට පක්ෂපාතීත්වය
පුරවැසි ප්රතිඥාව ලබාදීෙම්දී, ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයා ්ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සහ එහි ජනතාවට සිය පක්ෂපාතීත්වය 
පිළිබඳව ප්රතිඥා ලබා ෙදති. ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන්ට ෙවනත් රටක ෙහා් රටවල නීතිය මගින් අනුමත කරන්ෙන් 
නම් පමණක්, එම රෙට් ෙහා් රටවල පුරවැසිභාවයද තබා ගත හැකිය. ෙමය, ද්විත්ව ෙහා ්බහු පුරවැසිභාවය යනුෙවන් 
හැඳින්ෙව්. ෙකෙස් වුවත්, යම් පුද්ගලෙයකු ෙවනත් රටක ද පුරවැසිෙයකු වුවද, ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු සෑමවිටම 
සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානු නීති අනුගමනය කළ යුතුය. සමහර ඕස්ට් ෙර්ලියානු නීති ඕස්ට් ෙර්ලියානු පුරවැසියන් විෙද්ශයක 
සිටියදී පවා අනුගමනය කළ යුතුය. නිදසුනක් වශෙයන්, ඕස්ට් ෙර්ලියානුවන් වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුෙවකු සමඟ 
ෙමහිදී ෙහා් විෙද්ශයන්හිදී  ඕනෑම ලිංගික කටයුත්තකට සම්බන්ධ වීම නීති විෙරා්ධී ය.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය, එහි බැඳියාවන් සහ ආරක්ෂාව යටපත් ෙනාවන පරිදි අපෙග් සාමූහික වගකීම් මත පදනම් 
වි ඇත. උදාහරණයක් ෙලස, රජෙය් නිල රහස් සමාජ මාධ්ය ජාල ඔස්ෙස් හුවමාරු කිරීම ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් බැඳියාවන් 
යටපත්  කිරීමක් විය හැකිය. එයාකාරෙයන්ම, යම් වාර්ගික ප්රජාවක් තුළ ෙහා් ඊට බිෙයන් අවිශ්වාසය ප්රවර්ධනය 
කිරීම මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියානු ප්රජාෙව් සම්බන්ධතා පළුදු විය හැකිය.



39ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව්දී, අපි අර්බුදකාරී කාලවලදී එකට 
එකතු ෙවමු, ෙහාඳ කාලවලදී හා නරක කාලවලදී 
එකිෙනකා ගැන සැලකිලිමත් ෙවමු. විනාශකාරී 
ජීවිත, ෙද්පළ හා වන ජීවීන් හා පාරිසරික විනාශයට 
තුඩු දුන් 2019-20 ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් ආන්තික ලැව්ගිනි 
සමෙය්දී, ෙබාෙහා් බහු සංස්කෘතික ප්  රජාවන් 
ලැව්ගින්ෙනන් පීඩාවට පත් වූවන්ට උපකාර කිරීම 
සඳහා මුදල්, ඇඳුම් සහ ආහාර පරිත් යාග එකතු 
කිරීමට කටයුතු කළහ. නිදසුනක් වශෙයන්, 
වික්ෙටා්රියා හි චීන, වියට්නාම සහ කාම්ෙබා්ජ 
ප්  රජාවන්හි සාමාජිකයින් සාප්පු මධ් යස්ථානවල 
ආධාර එකතු කර ප්  රාෙද්ශීය ප්  රජා කණ්ඩායම් 
හරහා අරමුදල් රැස් කළ අතර, සීක් ප්  රජාෙව් 
සාමාජිකයින් ක්වීන්ස්ලන්තෙය් ප්  රජාවන්ට සහ 
ගිනි නිවන භටයින්ට ජල ෙබාතල් දහස් ගණනක් 
පරිත් යාග කළහ.

අවසන් වශෙයන් 
අපෙග් ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන හා සාමූහික ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම සාමකාමී සහ ස්ථ්ාවර සමාජයක් 
නිර්මාණය කර ඇත. අපට ෙබදාහදාගැනීමට ෙපාෙහාසත් හා ආෙව්ණික සංස්කෘතියක් ඇත. ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසිෙයකු ෙලස, ඔබ අපෙග් ජාතිෙය් කථ්ාෙව් ෙකාටසක් වනවා ෙමන්ම අපෙග් අනාගතයටද දායකත්වය දක්වයි. 
ඕස්ට්ෙර්ලියාව ඔබව පිළිගනියි. පුරවැසිභාවය අපෙග් ෙපාදු බැඳීමයි. 

පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණය සඳහා සූදානම් වීමට, පිටු අංක 44-46හි දක්වා ඇති පුහුණු විෙම් ප්රශ්නවලට පිළිතුරු 
සැපයීම සඳහා උත්සාහ කරන්න.

්
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විභාග කරන ෙකාටෙස් පාරිභාෂිකය 
ආදිවාසී ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් (Aboriginal and Torres Strait Islander peoples)
ඇෙබාරිජිනල් හා ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර්වාසීන් යනු ඕස්ට්ෙර්ලියානු භූමිෙය් මුල් පදිංචිකරුවන්ය.
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඇෙබාරිජිනල් හා ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර්වාසීන් ජනගහනෙයන් ආසන්න වශෙයන් සියයට 
තුනක ප්රමාණයකි

ඕස්ට්ෙ ර්ලියානු මානව හිමිකම් ෙකාමිසම
ෙවනස් ෙකාට සැලකීම සහ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කරන ස්වාධීන 
ෙකාමිසමකි.
ජාතිවාදී සිදුවීම් ඕස්ට්ෙ ර්ලියානු මානව හිමිකම් ෙකාමිසමට වාර්තා කළ හැකිය.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්ය ෙස්වය
රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ එහි ෙස්වෙය් නියුතු පුද්ගලයින්
ෙපා්ල්ට ෙසන්ටර්ලින්ක් නිලධාරිෙයක් හැටියට ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්ය ෙස්වෙය් රැකියාවක් හිමි වුණා.

සිවිල් අසහනකාරී තත්ත්වය
සාමාන්යෙයන් රජෙය් තීරණයකට ෙහා් ප්රතිපත්තියකට එෙරහිව මිනිසුන් විශාල සංඛ්යාවක් විසින් ෙපළපාලි යාම 
ෙහා් අරගල කිරීම
රජය විසින් ෙනාවැදගත් නීති සම්මත කළ විට සිවිල් අසහනකාරී තත්ත්වයක් ඇති විය.

සන්ධානය
සාමාන්යෙයන්, රජයක් ෙහා් විරුද්ධ පක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකක් ෙහා් ඊට වැඩි 
ප්රමාණයක් එක්වීම
මැතිවරණෙයන් පසුව, මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලෙය් බහුතරයක් සහිත පක්ෂයක් ෙනාවූ ෙහයින්, සමාන අදහස් සහිත 
පක්ෂ ෙදක සන්ධානයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා එක් විය.

ෙකාමිසම 
නිල වගකීමක් සහිත පුද්ගලයින්ෙග් කණ්ඩායමක්
ස්වාධීන ෙකාමිසමක් මැතිවරණ සංවිධානය කරයි.

ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව
රජය විසින් අනුගතව තටයුතු කළ යුතු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් උත්තරීතර නීතිය 
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව මගින් ව්යවස්ථාදායක, විධායක හා අධිකරණ බලතල දක්වයි.

ව්යවස්ථානුකූල රාජාණ්ඩු ක්රමය 
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව මගින් බලතල සීමා කරන ලද රෙජකු ෙහා් රැජිණක ප්රධානියා වන රටක්
ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය අෙප් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලය ව්යවස්ථාදායක 
රාජාණ්ඩුවක් ෙලස ස්ථාපිත කරන ලද අතර එක්සත් රාජධානිෙය් රජු ෙහා් රැජින අපෙග් රාජ්ය නායකයා ෙලස 
ස්ථාපිත කෙළ්ය. 

අධිකරණය 
විනිශ්චයකාරවරෙයකු ෙහා් මෙහ්ස්ත්රාත්වරෙයකු විසින් ෛනතික කරුණු විමසන ස්ථ්ානයක්
මිනිසුන් නීතිය කඩ කරන විට, ඔවුන්ට අධිකරණය ෙවත යා හැකිය.

අපරාධ නඩු විභාගය
අපරාධයක් සම්බන්ධෙයන් යම් පුද්ගලෙයකු වරදකරුද නිවැරදිකරුද යන්න තීරණය කිරීමට අධිකරණයක් විසින් 
කරුණු විමසීම 
අපරාධ නඩු විභාගෙයන් අනතුරුව, බැංකු මංෙකාල්ලකරුවා සිරගත කිරීමට නියම ෙකරිණි.

සයිබර් අපෙයා්ජනය
යෙමකුට හිංසා කිරීෙම් අභිප්  රාය ඇතිව තර්ජනය කිරීම, බිය ගැන්වීම, හිරිහැර කිරීම ෙහා් අවමානයට ලක් කිරීම 
සඳහා තාක්ෂණය භාවිතා කරන හැසිරීම.
ෙබාෙහා ් ආකාරෙය් සයිබර් අපෙයා්ජන ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව් නීතියට පටහැනි වන අතර එය සිදු වූ බවට ෙපාලීසියට සහ 
සමාජ මාධ් ය ෙව්දිකාව වැනි අන්තර්ජාල ෙස්වාවන්ට වාර්තා කළ යුතුය.

ප්රජාතන්ත්රවාදය
මිනිසුන් විසින් ෙතාරා පත්කරගන්නා ලද නිෙයාජිතයින් මාර්ගෙයන් රාජ්ය පාලනය් ්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිය නිෙයා්ජිතයා ෙවනුෙවන් ඡන්දය පාවිචිචි කළ හැකි ප්රජාතන්ත්රවාදී රටක ජීවත්වීම ගැන 
ග්ෙර්ස් සතුටට පත්වූවාය.
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ගෘහස්ථ හා පවුල් හිංසනය
හවුල්කරුෙවකු බිය ගැන්වීෙමන් ෙහා් ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාවට තර්ජනය කිරීෙමන් පාලනය කිරීම අරමුණු කරගත් 
හැසිරීම ෙහා් තර්ජන. ගෘහස්ථ හා පවුල් හිංසනය පිළිගන්ෙන් නැති අතර එය නීතියට පටහැනි ය.
ගෘහස්ථ හා පවුල් හිංසනය ඕස්ට්ෙ ර්ලියාෙව් නීතියට පටහැනි වන අතර එය ෙපාලිසියට වාර්තා කළ යුතුය.

මත්ද්රව්ය ප්රවාහනය කිරීම
නීති විෙරාධී ෙලස අෙලවි කිරීම සඳහා මත්ද්රව්ය රැෙගන යාම ෙහා් මිලදී ගැනීම
මත්ද්රව්ය ප්රවාහනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙජස්ව සිරගත ෙකරිණි.

්

මැතිවරණය
පුරවැසියන් විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තමා නිෙයාජනය කිරීම සඳහා පුද්ගලයින් ෙතාරාගන්නා ක්රියාවලියක්
වයස අවුරුදු 18 ෙහා් ඊට වැඩි ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන් මැතිවරණයකදී ඡන්දය පාවිච්චි කළ යුතුය.

් ්

ඡන්ද නාමෙල්ඛනය
මැතිවරණයකදී ෙහා ්ජනමත විචාරණයකදී ඡන්දය පාවිචචි කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වූ පුද්ගලයින්ෙග් නාම ලැයිස්තුව
ජැන් ඡන්ද මධ්යස්ථානයට පැමිණි විට, නිලධාරියා ඡන්ද නාමෙල්ඛනෙය් ඇෙග් නම පරීක්ෂා කෙළ්ය.

ඡන්ද බල ප්රෙද්ශය
මහජන මන්ත්රී මණ්ඩලෙය් ෙද්ශපාලනඥයින් ෙතාරා පත්කරගැනීම සඳහා ඡන්දය පාවිචිචි කරනු ලබන 
ඡන්දදායකයින්ෙගන් සමන්විත දිස්ත්රික්ක

්

ඡන්ද බල ප්රෙද්ශවලට මැතිවරණ දිස්ත්රික්ක, කලාප ෙහා ් ආසන යනුෙවන් ව්යවහාර ෙකෙර්.

සමානාත්මතාව
තත්ත්වෙයන් සමාන විම
ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් සියලුම පුද්ගලයින් අතර සමානාත්මතාව පිළිබඳ විශ්වාස කරති.

නීතිය ක්රියාත්මක කිරිම
ජනතාව නීතිය අනුගමනය කරන බව තහවුරු කරගැනීම
ෙපාලීසිය නීතිය ක්රියාත්මක කර, සාමය පවත්වාෙගන යයි.

විධායක බලය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාවට යටත් බලතල තුෙනන් එකක් වන නීති පරිපාලනය කිරීෙම් බලය හා 
අධිකාරි බලය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජෙය් ඇමතිවරුන්ට හා අග්රාණ්ඩුකාරවරයාට ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පනවන නීති 
පරිපාලනය කිරීෙම් විධායක බලය ඇත.

සාධාරණ අවස්ථා 
පසුබිම ෙනාසලකමින්, ජීවිතෙය් සාර්ථ්කත්වය ළඟාකරගැනීම සඳහා සියලුෙදනාටම සමාන අවස්ථ්ා හිමි ෙව්.
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සෑම ෙකෙනකුටම සාධාරණ අවස්ථා සඳහා හිමිකමක් ඇති බව අපි විශ්වාස කරමු.

සමූහාණ්ඩුව 
ඇතැම් බලතල රඳවාගත් යටත්විජිත එක් ජාතියක් ෙලස ඒකරාශි කිරීම
1901දී, ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය ඕස්ට්ෙර්ලියාව නමින් හැඳින්ෙවන සමූහාණ්ඩුවක් ෙලස යටත්විජිත ඒකරාශී කරන ලදී.

පළමු බල ඇණිය 
නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්හි රැඳවියන් පදිංචි කරවීම සදහා කපිතාන් ආතර් පිලිප් යටෙත් බ්රිතාන්යෙයන් පිටත් කරන ලද 
නැව් 11 කණ්ඩායම 
1788 ජනවාරි 26 වන දින පළමු බල ඇණිය සිඩ්නි ෙකා්ව් ෙවත ළගා විය.

පුෂ්ප ලාංඡනය 
ජාතික පුෂ්පය
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පුෂ්ප ලාංඡනය වන්ෙන් රන්වන් ෙවාටල් මලයි.

බලහත්කාරෙයන් සිදු කරන විවාහ
විවාහ වීමට යන යුවෙල් එක් අෙයකු ෙහා් ෙදෙදනාෙග්ම නිදහස් කැමැත්තකින් ෙතාරව සිදු කරන විවාහය
බලහත්කාරෙයන් සිදු කරන ලද ඇෙග් විවාහය පිළිබඳව ඇය අසතුටින් සිටි අතර, ඇයට සෑමවිටම එයින් නික්මයාමට 
අවශ්ය විය.

ෙමතැන් සිට ඉදිරියට 
ෙමතැන් සිට සහ ඉදිරිෙය්දී
පුරවැසිභාවය ලබාදීෙම් උත්සවෙය්දී, ඔබ ෙමතැන් සිට ඉදිරියට ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පක්ෂපාතී වන බවට ෙපාෙරාන්දු ෙව්.
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සංෙක්තය
ජනප්රිය ඡායාරූපයක් 
ඔෙපරා හවුස් සිඩ්නිහි ජනප්රිය සංෙක්තයකි.

ආදිවාසීන්
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඇෙබාරිජිනල් සහ/ෙහා් ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර්වාසීන්
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආදිවාසීහු ෙමම ෙද්ශෙය් පළමු පුද්ගලෙයා් වූ හ.

අනුගතවීම
සිය නව, දියුණු වන සමාජය තුළ ක්රියාකාරී වීමට සහ ඊට දායකත්වය දැක්විය හැකි පරිදි සංක්රමණිකයින් අනුගත 
කිරීෙම් ක්රියාවලිය
කලක සිට, ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සහ ෙද්ශීය ප්රජාවට අනුගතවීෙම් ක්රියාවලිෙයන් සංක්රමණිකෙයා ් ප්රතිලාභ ලබති.

අධීකරණ බලය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාවට යටත් බලතල තුෙනන් එකක් වන නීති අර්ථ්නිරූපණය කිරීෙම් හා 
අදාලකරගැනීෙම් බලය සහ අධිකාරී බලය
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අධීකරණවලට අධිකරණ බලය පවතී.

ව්යවස්ථාදායක බලය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාවට යටත් බලතල තුෙනන් එකක් වන නීති සෑදීෙම් හා ෙවනස් කිරීෙම් බලය 
සහ අධිකාරී බලය
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව සතුව ව්යවස්ථාදායක බලය පවතී. 

නිදහස
පුද්ගලික නිදහස සහ ස්වාධීනත්වය
අපෙග් ප්රජාතාන්ත්රික සමාජය තුළ ජනතාව සතුව භාෂණෙය් නිදහස, අදහස් ප්රකාශ කිරීෙම් නිදහස, ආගම 
ඇදහීෙම් නිදහස සහ රැස්වීෙම් නිදහස පවතී. අපි ෙමම නිදහස අගය කරමු. 

මෙහ්ස්ත්රාත්වරයා
පහළ අධීකරණයක විනිශ්චයකාරවරෙයකි 
මෙහ්ස්ත්රාත්වරයා ෙසාරාව වැරදිකරු කර, සිරගත කෙළ්ය.

මිත්රත්වය
විෙශ්ෂෙයන් දුෂ්කර අවස්ථ්ාවලදී උදව් කිරීම සහ අන් අයෙගන් උදව් ලබාගැනීම
මෙග් ෙමා්ටර් රථය කැඩුණු අවස්ථාෙව්, මිතුරන් ෙලස අෙනක් රියැදුෙරා් එය තල්ලු කිරීමට උදව් කළහ.

ජාතික ගීය 
ජාතික ගීතය 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික ගීය වන්ෙන් ‘Advance Australia Fair’ය. 

පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය
පුරවැසියන් විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙයා්ජිතයින් පත්කරගැනීම මත පදනම් වූ රාජ්ය ක්රමයකි.
පාර්ලිෙම්න්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය තුළ ජනතාව සිය නිෙයා්ජිතයින් සඳහා ඡන්දය පාවිච්චි කරයි.

ෙද්ශපාලන පක්ෂය
රටක් පාලනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව සමාන අදහස් සහිත, ෙතාර්ාපත්වීමට අදහස් කරන පුද්ගලයින් කණ්ඩායමක්
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකෙයා ් ෙපාදු ප්රවාහන ක්රමවල වැඩිදියුණුකිරීම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට 
නිරන්තරෙයන් මුණගැෙසති. 

ජාතිවාදය
යෙමකු ඔවුන්ෙග් ජාතිය, වර්ණය, ජාතික ෙහා් ජනවාර්ගික සම්භවය නිසා ඔවුන් ෙකෙරහි ඇති අගතිය, ෙවනස් 
ෙකාට සැලකීම, හිරිහැර කිරීම ෙහා් ෛවරය.
ජාතිවාදය ඕස්ට්ෙ ර්ලියාෙව් නීතියට පටහැනි වන අතර එය ෙපාලිසියට වාර්තා කළ යුතුය. ඕස්ට්ෙ ර්ලියානු මානව 
හිමිකම් ෙකාමිසමට ද පැමිණිලි කළ හැකිය.

ජනමත විචාරණය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාවට සිදු කිරීමට ෙයාජිත ෙවනසක් සඳහා සියලුම ඡන්දදායකයින් විසින් 
ලබාෙදන ඡන්දය

්

1967දී පවත්වන ලද ජනමත විචාරණයකදී, සංඛ්යාල්ඛනවලට ඇෙබාරිජිනල් ජනතාව ඇතුළත්කරගන්නා ෙලස 
ජනතාව ඡන්දය භාවිත කෙළ්ය.
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නිෙයා්ජිතයා 
අන් අය ෙවනුෙවන්කටයුතු කරන ෙහා් කථ්ා කරනපුද්ගලයා 
පළාත් පාලන නිෙයා්ජිතයා මෙග් අදහසට කැමැත්ත පල කළ අතර, සභා රැස්වීෙම්දී එය ඉදිරිපත් කෙළ්ය.

ගරුත්වය
පුද්ගලෙයකු වශෙයන් යම් අෙයකු ෙවත ෙහා් ඔවුන් විසින් ගන්නා ලද තීරණයක් සම්බන්ධෙයන් සැලකිල්ලක් දක්වන 
බව ෙපන්වීම
ෙබෟද්ධෙයකු බවට පත්වීම සඳහා ඇය ගත් තීරණයට ඇෙග් පවුල ගරු කිරීම පිළිබඳව එමිලි සතුටට පත් විය.

නීතිෙය් ආධිපත්යය
පුරවැසියන් සහ රජය ඇතුළු සියලුෙදනා නීතියට යටත් ෙව්.
අගමැතිවරයා ඇතුළු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සියලුෙදනා නීතිෙය් ආධිපත්යය යටෙත් සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානු නීතිවලට යටත් ෙව්.

රහසිගත ඡන්දය
ජනතාව පුද්ගලිකව ඡන්දය පල කිරීෙම් ක්රමයකි, එහිදී, යම් ආකාරයකට ඡන්දය පල කරන ෙලස කිසිෙවකුට ඔබට 
බලපෑම් කිරීමට ෙහා් පීඩනයක් ඇති කිරීමට ෙහා් ෙනාහැකිය.
රහසිගත ඡන්දයකදී, ඔබ ඡන්දය පල කරන විට කිසිෙවකු ඔබ ෙදස බලා ෙනාසිටියි.

අනාගමික
ආගෙමන් ෙවන් වූ
අනාගමික සමාජයක කිසිදු නිල ආගමක් ෙනාමැත. 

ස්වයං ෙපා්ෂිත
අන් අයෙග් උපකාරයකින් ෙතාරව සිය අවශ්යතා සපුරාගැනීමට ඇති හැකියාව
රැකියාවක් තිබීම යන්ෙනන් ඔහුට ආහාර මිලදීගැනීමට හා නිවාස කුලිය ෙගවීමට ඇති හැකියාව අදහස් ෙකරිණි. ඔහු 
ස්වයං ෙපා්ෂිත පුද්ගලෙයක් විය.

Services Australia
ෙමඩිෙකයා, ෙසන්ට්ෙරලින්ක් සහ ළමා ආධාර හරහා ෙසෟඛ්ය, සමාජ හා සුභසාධන ෙගවීම් සහ ෙස්වාවන් රාශියක් 
ලබා ෙදන ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජෙය් ආයතනයකි. 
Centrelink සහ ෙවනත් ෙස්වාවන් හරහා Services Australia ආධාර ෙගවීම් ලබා ෙදයි. 

ෙගාඩනැගීම 
ෙගාඩනැගීම, ස්ථ්ාපිත කිරීම, ඇරඹීම
ආණ්ඩුකාර පිලිප් නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්හි පළමු යටත්විජිතය පිහිටවූෙය්ය.

ෙකා්රලය 
පළාත් පාලන ප්රෙද්ශයක්
මා ජීවත්වන ෙකා්රලෙය් මාර්ග ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීය.

සමාජ ආරක්ෂණය 
රැකියා විරහිත පුද්ගලයින්, දුබලතා සහිත පුද්ගලයින්, වැඩිහිටියන් සහ අවශ්යතා සහිත පුද්ගලයින් ෙවත උපකාර 
කිරීම සඳහා ලබා ෙදන රජෙය් විශ්රාම වැටුප් ෙහා් ප්රතිලාභ
ට්රැන්ෙග් රැකියාව අහිමි වූ විට, ඇය සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ සඳහා අයදුම් කළාය.

ඕස්ට්ෙ ර්ලියානු බදුකරණ කාර්යාලය (ATO)
ඕස්ට්ෙ ර්ලියානුවන් සඳහා ෙස්වාවන් සැපයීමට සහ අරමුදල් සපයන බදු සහ විශ් රාම පාරිෙතා්ෂික පද්ධති 
කළමනාකරණය කරන ඕස්ට්ෙ ර්ලියානු රජෙය් ආයතනයකි.
සෑම වසරකම ෙබාෙහා් ඕස්ට්ෙ ර්ලියානුවන් ඕස්ට්ෙ ර්ලියානු බදුකරණ කාර්යාලයට බදු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

සාරධර්ම
කුමක් හරිද, වැරදිද යන්න හා විවිධ අවස්ථ්ාවන්හිදී කටයුතු කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න තීරණය කිරිමට පුද්ගලෙයකුට 
උපකාරී වන මූලධර්ම
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම ෙලස අප හඳුන්වන සාරධර්ම කාණ්ඩයක් ඕස්ට්ෙර්ලියාව සතුය.

ස්ෙව්ච්ඡා ෙස්වකයා 
ෙගවීමක් අෙප්ක්ෂා කිරීමකින් ෙතාරව, සිය කාලය යම් පුද්ගලෙයකු ෙහා් සංවිධානයක් ෙවත ලබා ෙදන පුද්ගලයා
නිෙවස්වල සිටින පුද්ගලයින්ට ඉංග්රීසි භාෂාව උගන්වන රාසා ස්ෙව්ච්ඡා ෙස්වකෙයකි.
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විභාගය සඳහා පුහුණුවීෙම් ප්රශ්න
ඕස්ට්ෙර්ලියාව සහ එහි ජනතාව 

1. ඇන්සැක් දිනයදා අප සිහිපත් කරන්ෙන් කුමක්ද?
 අ. ඕස්ට්ෙර්ලියානු සහ නවසීලන්ත යුධ හමුදා බලඇණි තුර්කිෙය් ගැලිෙපාලි ෙවත ෙගාඩබැසීම
 ආ. මහා බ්රිතාන්යෙයන් පළමු නිදහස් පදිංචිකරුවන් පැමිණීම
 ඇ. පළමු බලඇණිය සිඩ්නි ෙකාව් ෙවත ෙගාඩබැසීම්

2.  ඕස්ට්ෙර්ලියානු ඇෙබාරිජිනල් ධජෙය් වර්ණ ෙමානවාද?
 අ. කළු, රතු හා කහ
 ආ. ෙකාළ, සුදු හා කළු
 ඇ. නිල්, සුදු හා ෙකාළ

3.  ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නිල ලාංඡනයයනු කුමක්ද? 
 අ. ජාතික ගීය
 ආ. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික පුෂ්පය
 ඇ. ෙපාදුරාජ් ය මණ්ඩලීය ෙද්පල හඳුනා ගන්නා ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් නිල ලාංඡනය

4.  1901 ජනවාරි 01වන දින ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සිදු වූෙය් කුමක්ද?
 අ. ජනමත විචාරණයක් මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව ෙවනස් කරන ලදී
 ආ.  යටත්විජිත එක්ව ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය ඕස්ට් ෙර්ලියාව නමින් හැඳින්ෙවන  සමූහාණ්ඩුවක් ෙලස 

එක්සත් විය
 ඇ. ඕස්ට්ෙර්ලියානු හා නවසීලන්ත යුධ හමුදා නිර්මාණය කරන ලදී

5.  ඕස්ට්ෙ ර්ලියාෙව් අගනුවර කුමක්ද?
 අ. බ්රිස්ෙබ්න්
 ආ. කැන්බරා
 ඇ. පර්ත්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ප්රජාතාන්ත්රික විශ්වාසයන්, අයිතීන් සහ නිදහස

6.  භාෂණෙය් නිදහස සඳහා මින් කුමක් උදාහරණයක් වන්ෙන්ද?
 අ. ජනතාවට රජෙය් තීරණවලට එෙරහිව සාමකාමීව විෙරාධතාව පල කළ හැකිය.්
 ආ. අධිකරණයකදී පුරුෂයින්ට හා කාන්තාවන්ට සමාන ෙලස සලකයි.
 ඇ. ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට ආගමක් ෙනාඅදහා සිටීමට නිදහස ඇත

7.  ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රජය පිළිබඳ මින් කුමන ප්රකාශයක් නිවැරදි වන්ෙන්ද?
 අ. රජය ඇතැම් ආගම් සඳහා ඉඩ ලබා ෙනාෙද්.
 ආ. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රජය අනාගමිකය
 ඇ. පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ආගමික නීති සම්මත ෙකෙර්.

8.  ඕස්ට්ෙර්ලියාව තුළ සමානාත්මතාව සඳහා උදාහරණයක් වන්ෙන් මින් කුමක්ද?
 අ. සියලුෙදනා එකම ආගම අදහති.
 ආ. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙවහි පුරුෂයින්ට හා කාන්තාවන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් හිමි ෙව්.
 ඇ. සියලුෙදනා එකම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට අයත් ෙව්.
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9.  වයස අවුරුදු 18 ෙහා් ඊට වැඩි ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකුෙග් වගකීමක් වන්ෙන් මින් කුමක්ද?
 අ. පළාත් පාලන ආයතන රැස්වීම්වලට සහභාගිවීම
 ආ. ෙෆඩරල් සහ ප්  රාන්ත ෙහා් ප්  රාෙද්ශීය මැතිවරණවලදී සහ ජනමත විචාරණයකදී ඡන්දය ප්  රකාශ 
කිරීම
 ඇ. වලංගු ඕස්ට්ෙර්ලියානු ගුවන් ගමන් බලපත්රයක් තිබීම

10.  ගුවන් ගමන් බලපත්ර සම්බන්ධෙයන් මින් කුමන ප්රකාශයක් නිවැරදිද?
 අ. ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන්ට ඕස්ට්ෙර්ලියානු ගුවන් ගමන් බලපත්රයක් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.
 ආ. ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට ඕස්ට්ෙර්ලියානු ගුවන් ගමන් බලපත්රයක් තබාගත හැකිය
 ඇ. ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන්ට නැවත ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණීමට ගුවන් ගමන් බලපත්රයක් සහ වීසා අවශ්ය ෙව්

ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය සහ නීතිය

11.  ඕස්ට්ෙර්ලියානු මැතිවරණවලදී ඡන්දය භාවිත කිරීම පිළිබඳව මින් කුමන ප්රකාශයක් නිවැරදිද? 

 අ. ජනතාවට ඕනෑම අෙප්ක්ෂකෙයකුට ඡන්දය ලබාදීමට නිදහස සහ ආරක්ෂාව ඇත. 

 ආ. අත ඔසවා ෙපන්වීෙමන් ඡන්දය ලබා ෙද් 

 ඇ. ජනතාව ඡන්ද පත්රිකාෙව් සිය නම ලිවිය යුතුය 

12.  ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය සඳහා වන මූලික නීති රීති දක්වා ඇති නීතිමය ලියවිල්ෙල් නම කුමක්ද? 

 අ. ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙෆඩෙර්ෂණය 

 ආ. ෙපාදුරාජ්ය මණ්ඩලීය ඕස්ට්ෙර්ලියාව 

 ඇ. ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව 

13.  ජනමත විචාරණය යනු කුමක්ද? 

 අ. රජය ෙවනස් කිරීම සඳහා ලබා ෙදන ඡන්දය 

 ආ. ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථ්ාව ෙවනස් කිරීම සඳහා ලබා ෙදන ඡන්දය 

 ඇ. අගමැතිවරයා ෙවනස් කිරීම සඳහා ලබා ෙදන ඡන්දය 

14.  රජෙය් කුමන අංශයට නීති අර්ථනිරූපණය කර, අදාලකරගැනීෙම් බලය තිෙබ්ද? 

 අ. ව්යවස්ථ්ාදායකය

 ආ. විධායකය

 ඇ. අධිකරණය

15.  මින් කුමක් අග්රාණ්ඩුකාරවරයාෙග් භූමිකාව වන්ෙන්ද? 

 අ. ප්රාන්ත අගමැතිවරුන් පත් කිරීම 

 ආ.  ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන පනත් ෙකටුම්පත් නීති බවට පත්කිරීම සඳහා 
අත්සන් තැබීම  

 ඇ. ප්රාන්ත ප්රධානින් පත්කිරීම 



46 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම

16.  අ දහස් ප්රකාශ කිරීමපිළිබඳ ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාරධර්ම කුමන ප්රකාශය මගින් ෙහාඳින්ම ෙපන්නුම් ෙකෙර්ද? 

 අ. ඕනෑම අෙයකුට නීතිය යටෙත් සාමකාමීව සිය මතය ප්රකාශ කළ හැකිය.

 ආ. මට වඩා ෙවනස් අදහස් දරන පුද්ගලයින් නිශ්ශබ්ද විය යුතුය 

 ඇ. සාකචඡා කළ හැක්ෙක් අනුමත මාතෘකා පමණි 

17.  ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනතාව ඉංග්රීසි ඉෙගන ගැනීමට උත්සාහ දැරිය යුතුද?

 අ. ඕ ස්ට් ෙර්ලියාෙව් ෙවෙසන ජනයා කතා කළ යුත්ෙත් ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් ඔවුන්ෙග් අසල්වැසි ප්  රෙද්ශවල 
බහුලව කථ්ා කරන භාෂාවයි

 ආ.  ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් යම් විෙශ්ෂිත භාෂාවක් ඉෙගනගත යුතු යැයි අෙප්ක්ෂා ෙනාෙකෙර්

 ඇ.  ඔව්, ඉංග්රීසි භාෂාව ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් ජාතික භාෂාව වන අතර එය ඔබට අධයාපනය, රැකියාවක් 
ලබාගැනීමට ෙමන්ම ප්රජාව තුළ වඩාත් ෙහාඳින් සමාජානුෙයාජනය වීමට උපකාරී ෙව්්

18. ඕ ස්ට් ෙර්ලියාෙව්දී, ඔබට අපහාස කර ඇත්නම් පුද්ගලෙයකුට ෙහා් පිරිසකට එෙරහිව හිංසනය ක් රියාත්මක 
කළ හැකිද?

 අ. ඔ ව්, ඔබ ප්  රචණ්ඩත්වය සිදු කිරීමට අදහස් ෙනාකරන්ෙන් නම්

 ආ. නැත, එය ඕස්ට් ෙර්ලියානු සාරධර්ම හා නීතියට පටහැනිය

 ඇ.  සමහර ෙවලාවට මට දැඩි ෙකාපයක් දැෙනනවා නම්්

19. පු ද්ගලයින් තවත් අෙයකු තමා සමඟ එකඟ ෙනාවන අවස්ථාවලදී ඉවසීමට පුරුදු විය යුතුද?

 අ. ෙවනත් පුද්ගලෙයකු ෙකෙරහි ප්  රචණ්ඩකාරී වීම නීතියට පටහැනි ය.

 ආ.  නැත, මිනිසුන්ට අවශ් ය වන්ෙන් ඔවුන් සමඟ එකඟ වන්ෙන් නම් පමණක් මිනිසුන්ට ෙගෟරවෙයන් 
සැලකීම පමණි.

 ඇ.  ඔව්, සාමකාමී එකඟ ෙනාවීම අන් ෙයාන් ය ෙගෟරවය සම්බන්ධෙයන් ඕස්ට් ෙර්ලියානු වටිනාකම් පිළිබිඹු 
කරන බැවිනි

්

20. ඕස්ට් ෙර්ලියානු ප්ර ජාවට දායක වීෙම් උදාහරණයක් වන්ෙන් පහත වරණයන් අතරින් කුමක්ද?

 අ. පු ණ්  යායතනයක් සඳහා ස්ෙව්චඡාෙවන් කටයුතු කිරීම ෙහා් අරමුදල් රැස් කිරීම අපෙග් ප්  රජාව 
ශක්තිමත් කිරීමට ෙහාඳ අවස්ථ්ාවකි

 ආ. අෙනක් අයව දැන හඳුනා ගැනීමට මා කිසිදු උත්සාහයක් ෙනාගත යුතුය

 ඇ. ඕස්ට් ෙර්ලියාව නිදහස් රටක් බැවින් ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් ජනතාව ප්  රජාවට දායක ෙනාවිය යුතුය

පිළීතුරු

අ0  2, ආ9 1, ඇ8 1, ඇ7 1, අ6 1, ආ5 1, ඇ4 1, ආ3 1, ඇ2 1, අ1  1, අ0 1, ආ 9, ආ 8, ආ 7, අ 6, ආ 5, ආ 4, ඇ 3, අ 2, අ1
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විභාග කරන ෙකාටෙස් 
අවසානය




