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உஙகளுகரகொர பசயதி் ் ் ்

அவுஸததிதரலியக் குடிமகனோக தவண்டுசமன்று நீங்கள முடிவு சசய்தனமக்கு எமது வோழ்த்துக்கள. புததிய ஒரு நோட்டில் 
வோழ்வதறகும், அநத நோட்டின் குடிமகன் என்ற முனறயில் முழுப் பங்தகறபதறகும் னதரியமும், முயறசியும், பறறுறுததியும் ததனவ. 
எங்களது அனமததியோன, ஜனநோயக சமூகத்ததிறகு நீங்கள ஆறறும் பங்களிப்பினன நோங்கள தபோறறுகதிதறோம்.

அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம என்பது உங்களது புலம்சபயர்வுப் போனதயில் ஒரு முக்கதியமோன கட்டமோகும். அவுஸததிதரலியக் 
குடிமகனோவசதன்பது அவுஸததிதரலிய நோட்னடயும் இநத நோட்டின் விழுமியங்கனளயும் சதோடர்நது மததித்துக் கோப்பதறகோன 
பறறுறுததினய நீங்கள தமறசகோளகதிறீர்கள என்தற சபோருளோகும். அத்ததோடு அவுஸததிதரலிய சமூகத்ததினுல் ஒரு 
முனறப்படியோன அங்கத்துவம் சபறுவதறகோன ஆரம்பமுமோகும். ‘நோன் ஒரு அவுஸததிதரலியன்’ என்று சபருமிதமோக நீங்கள 
சசோல்வதறகு வழி வகுக்கும் படிதோன் இது. 

அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம என்பது சபரும் பலன்கனள வழங்கவல்லததோர் சிறப்புரினமயோகும். அவுஸததிதரலியக் 
குடிமகனோவதன் மூலம் நீங்கள தனித்துவம் வோய்நத ஒரு ததசிய சமூகத்ததினருடன் ஒன்றினணகதின்றீர்கள. நமது பூர்வீகக் 
குடிமக்கள, பிரிட்டனில் இருநது நோம் சுவீகரித்த ஜனநோயக அனமப்புகள மறறும் உலசகங்கும் இருநது பின்னர் வநத 
மக்கள ஆகதிதயோரது இனணநத பங்களிப்புகளினோதலதய நமது நோடு நதிறுவப்பட்டுளளது. நமது பரநதுபட்ட தன்னமனய நோம் 
சகோண்டோடும் அதத தவனளயில், ஒருமித்தமோன, ஒறறுனமமிக்க ததசமோக ததிகழவும் நோம் போடுபடுகதிதறோம்.

நமது பிரச்சினனகனளத் தீர்க்க நோம் இனணவோக முயல்கதிதறோம் என்பனதயும், இப்படிப்பட்டததோர் மோசபரும் நோடோக, 
அவுஸததிதரலயோ உருவோக நோமனனவரும் உனழக்கதிதறோம் என்பனதயுதம அவுஸததிதரலிய சமூகத்ததினரது வலினம 
கோட்டுகதிறது. நம்மினடதய நதினலயோனததோர் ஆட்சி அனமப்பு இருக்கதிறது, அததோடு அவுஸததிதரலியோவில் வசிப்தபோர் அரசின் 
அததிகோரத்னதயும் சட்டங்கனளயும் மததித்து நடக்கதிறோர்கள. நமது நதினலப்புத்தன்னம, நமது கலோச்சோரம் மறறும் நமது சட்டங்கள 
ஆகதியனவ நமது வரலோறறில் இருநது உருப்சபறறனவயோகும். அவுஸததிதரலிய சமூகத்ததினதரோடு சங்கமிப்பதன் மூலமோக, 
நீங்கள அவுஸததிதரலியோவின் வரலோறதறோடு இன்னும் சகோஞசம் கூட்டி, அனத உருவோக்க உதவும் ஒரு நதினலயில் இருப்பீர்கள.

அவுஸததிதரலியோ ஓர் பண்னடய நோடோகும். இது போரியதும் தனித்துவமும் வோய்நதது. இது பசுனமயோன மனழக்கோடுகளும், 
வனங்களும் நதினறநத நோடோகும் சபோன்னிறக் கடறகனரகளும், வரண்ட போனலகளும் இங்குண்டு. நம் பூர்வீகக் குடிகளது 
கலோச்சோரங்கள உலகதின் மிகப் பனழய, சதோடர்நததிருக்கதின்ற கலோச்சோரங்களோகும். நோம் புலம்சபயர்நது வநதவர்களோல் 
நதிர்மோணிக்கப்பட்டததோர் இனளய ததசமும் ஆதவோம். அவுஸததிதரலியோவில் ஐதரோப்பியக் குடியமர்வு 1788-ஆம் ஆண்டு 
சதோடங்கதியது, நோம் சதோடர்நதும் புததிதோய்ப் புலம் சபயர்தவோனர வரதவறகதிதறோம். 

200-க்கும் தமறபட்ட நோடுகளிலிருநது வநதுளதளோர் அவுஸததிதரலியோனவத் தம் இல்லமோக்கதிக் சகோண்டுளளனர். இதன் 
வினளவோக, உலகதின் மிகப் பரநதுபட்ட சமூகங்களில் ஒன்றோக நமது சமூகம் ததிகழ்கதிறது. பல இனத்ததினனரயும், பல 
கலோச்சோரத்ததினனரயும் ததசிய ஒருனமப்போட்டுடன் அவுஸததிதரலியோ சவறறிகரமோய் இனணவோக்குகதிறது. குடியுரினம என்ற 
பினணப்தப எம்மனனவனரயும் ஓன்றினணக்கதிறது.

அவுஸததிதரலியோ ஒரு ஜனநோயக நோடோகும். எமது ஜனநோயக நோட்னட நதிர்மோனிக்கும் பணியில் முழுப் பங்தகறகும் வோய்ப்பினன 
குடியுரினம உங்களுக்கு வழங்குகதிறது. அவுஸததிதரலிய சமூகத்ததினரின் சம்பிரதோயப்படியோன ஒரு அங்கத்ததினர் என்ற 
முனறயில் உங்களது சபோறுப்புக்கனள நதினறதவறற நீங்கள ஆயத்தமோயிருக்கதிறீர்கள என்பனததய இது குறிக்கதிறது. 
ஒவசவோரு மனிதனின் சகளரவம் மறறும் சுதநததிரம், ஆடவர் மறறும் மகளிரது சமத்துவம் மறறும் சட்டத்ததின் ஆட்சி 
ஆகதியவறறில் அவுஸததிதரலியர்கள நம்பிக்னக சகோண்டுளளனர். அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம என்பது உங்கள அன்றோட 
வோழ்வில் இப்சபறுமோனங்கனள நீங்கள கனடப்பிடிப்பனததய குறிக்கதிறது.
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அவுஸதிரரலியக குடிமகனாகுதல் ் ்
அவுஸததிதரலியக் குடிமகனோகுதல் என்பது ஒரு முக்கதியமோன நனடமுனறயோகும், இததில் ஒருவர் தனது விசுவோசத்னத 
அவுஸததிதரலியோவிறகும், அதன் மக்களுக்கும் உறுததிசமோழியளிக்கதிறோர் அதன்பின் அவர் நமது நோட்டின் ஒரு குடிமகனோக 
அவரது உரினமனளயும் சபோறுப்புகனளயும் நதினறதவறறக் உரினமயுளளவரோகதிறோர். 

அவுஸதிரரலியக குடியுரினமப பரீடனச் ் ் ்
அவுஸததிதரலியோனவப் பறறியும், அதனது ஜனநோயக அனமப்பு, நம்பிக்னகள மறறும் மததிப்புகள, மறறும் குடியுரினமயின் 
சபோறுப்புகள மறறும் சுதநததிரங்கள குறித்தும் தபோததிய அறிவு உங்களுக்கு உண்டோ என மததிப்பிடும் வனகயில் 
‘அவுஸததிதரலியக் குடியுரினமப் பரீட்னச’ வடிவனமக்கப்பட்டுளளது.

‘குடியுரினமப் பரீட்னச’ என்பது நீங்கள ஆங்கதில சமோழியில் இருக்கும், கணினியில் தமறசகோளளும் ‘பல விருப்பத் சதரிவு’ 
சகோண்ட பரீட்னச ஆகும். இததில் தறதபோக்கோகத் ததர்நசதடுக்கப்பட்ட 20 தகளவிகள இருக்கதின்றன. 15 நவம்பர் 2020 
அன்றின்படி, இததில் அவுஸததிதரலிய மததிப்புகள குறித்த ஐநது தகளவிகளும் அடங்கும். 

இநதப் பரீட்னசயில் ததர்ச்சியனடவதறகு, மததிப்புகள குறித்த அனனத்து ஐநது தகளவிகளுக்கும் நீங்கள சரியோகப் பததிலளித்து, 
ஒட்டுசமோத்தமோகக் குனறநதது 75 சதவீத மததிப்சபண் சபறறோக தவண்டும். 

குடியுரினமச் பரீட்னசகனள, அவுஸததிதரலியோ எங்கதிலுமுளள உளதுனற அனமச்சகத் துனற அலுவலகங்களில் 
நடத்துகதிறோர்கள. அவுஸததிதரலியோ சநடுகதிலும் உளளகப் பகுததிகளில் பல இடங்களிலும், சவளிநோடுகளிலுளள சில 
தூதரகங்களிலும் இப்பரீட்னசகனள நடத்தத் ததிட்டமிடப்பட்டுளளது. 

அவுஸதிரரலியக குடியுரினமப பரீடனசககு ஆயததமாதல் ் ் ் ் ் ்
குடியுரினமப் பரீட்னசக்கு உங்கனள ஆயத்தப்படுத்ததிக் சகோளள நீங்கள, அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம: நமது சபோதுப் 
பினணப்பு: என்ற மூலவளப் புத்தகத்ததினனப் படிக்க தவண்டும்:

இநத புத்தகத்ததில், பரீட்னச சசய்யக்கூடிய பகுததியும், பரீட்னசக்கு அப்போறபட்ட பகுததியும் உளளன.

பரீடனச சசயயககூடிய பகுதி் ் ்
குடியுரினமப் பரீட்னசயில் ததர்ச்சியனடய நீங்கள சதரிநது சகோளள தவண்டிய அனனத்துத் தகவல்களும் இநத நூலின் முதல் 

நோன்கு போகங்களில் உளளன:

• பகுததி 1 – அவுஸததிதரலியோவும் அதன் மக்களும்

• பகுததி 2 – அவுஸததிதரலியோவின் ஜனநோயக நம்பிக்னககள, உரினமகள மறறும் சுதநததிரங்கள

• பகுததி 3 – அவுஸததிதரலிய அரசோங்கமும் அதன் சட்டங்களும்

• பகுததி 4 – அவுஸததிதரலிய மததிப்புகள

குடியுரினமப் பரீட்னசயில் இருக்கும் வினோக்களுக்கு வினடயளிக்க இநத பரீட்னச சசய்யக் கூடிய பகுததியிலுளள 
விடயங்கனள நீங்கள சதரிநதும், புரிநதும் சகோளள தவண்டியது அவசியமோகும்.

பரீடனசககு அபபாறபடட பகுதி் ் ் ் ்
பரீட்னசக்கு அப்போறபட்ட பகுததியில், அவுஸததிதரலியோவின் வரலோறு மறறும் கலோச்சோரத்ததினனப் புரிநது சகோளள உங்களுக்கு 
உதவும் முக்கதியமோக தகவல்கள உளளன. இநதத் தகவல்களில் உங்களுக்குப் பரீட்னச இருக்கோது.

• பகுததி 5 – இன்னறய அவுஸததிதரலியோ

• பகுததி 6 – நமது அவுஸததிதரலிய வரலோறு

பயிறசி வினாககள ் ் ்
பரீட்னசசசய்யக் கூடிய பகுததியின் இறுததியில், குடியுரினமச் பரீட்னசக்கு உங்கனள நீங்கள தயோர்படுத்ததிக் சகோளள உதவும் 
சபோருட்டு, 20 பயிறசி வினோக்கள இருக்கதின்றன.

அருஞசசாறசபாருள படடியல் ் ் ் ்
பரீட்னச சசய்யக் கூடிய பகுததி மறறும் பரீட்னசக்கு அப்போறபட்ட பட்ததி இரண்டின் முடிவிலும் அருஞசசோறசபோருள பட்டியல் 
(பிரதோன சசோறகள மறறும் அவறறின் அர்த்தங்கள) ஒன்று உளளது.

ரமலதிகத தகவலகள் ் ்
மூலவளப் புத்தகத்ததின் பின்பக்கத்ததில், தமலததிகத் தகவல்கனள எங்கு சபறுவது என்பது குறித்த ஆதலோசனன இருப்பனத 
நஙீ்கள கோணலோம்.
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குடியுரினமப பரீடனச நனடசபறும ரபாது உதவி ் ் ்
அவுஸததிதரலியக் குடிமக்கள அநதஸததினனப் சபற இருக்கும் சபரும்போலோனவர்களுக்கு, உதவி ஏதும் இல்லோமதலதய 
இக்குடியுரினமப் பரீட்னசனய நதினறவு சசய்வதறகுத் ததனவயோன கல்வித் ததிறன்கள இருக்கும் எனதவ எததிர்போர்க்கதிதறோம். 
நீங்கள தகளவிகனளயும், பததில் வோய்ப்புகனளயும் படிக்கக் தகட்க உபதயோகதிக்கக்கூடிய, எழுத்ததிலிருநது-தபச்சுக்கோன 
சதோழில்நுட்பமும் கதினடக்கதிறது. 

அவுஸதிரரலியக குடியுரினமப பரீடனசககுப பிறகு் ் ் ் ் ்
நீங்கள இப்பரீட்னசயில் ததர்ச்சியனடகதிற பட்சத்ததில், நோங்கள சதோடர்நது உங்கள விண்ணப்பத்ததின் மீது நடவடிக்னக 
எடுப்தபோம். உங்களது விண்ணப்பத்னத அங்கீகரித்து, நீங்கள குடியுரினமச் சடங்கதில் கலநது சகோளள தவண்டியிருநதோல், 
அச்சடங்கதில் கலநது சகோளவதறகோன அனழப்புக் கடிதம் ஒன்று உங்களுக்கு வரும். சபோதுவோகதவ, உங்களது 
விண்ணப்பத்னத அங்கீகரித்த தநரத்ததில் இருநது ஆறு மோதங்களுக்குள உங்கள சடங்னக னவப்தபோம். 

அவுஸதிரரலியக குடியுரினம உறுதிசமாழி் ்
நோம் பிறப்பின் கோரணமோகதவோ அல்லது விருப்பின் கோரணமோகதவோ அவுஸததிதரலியரோக இருக்கலோம், ஆனோல் அனனத்து 
அவுஸததிதரலியக் குடிமக்களும் நமது சபோறுப்புக்கனளயும் சுதநததிரங்கனளயும் புரிநது சகோளளவதும், ஒரு குடிமகனோக 
இருப்பது என்றோல் என்ன சபோருள என்பனதயும் புரிநது சகோளவது அவசியமோனதோகும். இது நமது நோட்டின் சதோடர் சவறறிக்கு 
மிகவும் இன்றியனமயோததோகும்.

அவுஸததிதரலியக் குடியுரினமச் சடங்கதிறகு சசல்லும் தபோது நீங்கள அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம உறுததிப்பிரமோணம் ஒன்னற 
தமறசகோளவீர்கள.

அப்படிச் சசய்வதன் மூலம், உங்களது பறறுறுததினய அவுஸததிதரலியோவிறகு நீங்கள பகதிரங்கமோக சவளிப்படுத்ததி, 
குடியுரினமயின் சபோறுப்புக்கனளயும், சுதநததிரங்கனளயும் ஏறறுக்சகோளகதிறீர்கள. 

இநத உறுததிப்பிரமோணத்ததில் அடங்கதியுளளனவ:

கடவுள் மீது உறுதியொக, இக்கணத்திலிருந்து இனி வரும் கொலபமல்லொம்,*

அவுஸ்திரரலியொவிற்கும், அதன் மக்களுக்கும்,

அவர்களின் ஜனநொயக நம்பிக்னககனளப் பகிர்ந்து பகொள்வதொகவும்,

அவர்களின் உரினமகனளயும், சுதந்திரத்னதயும் மதித்பதொழுகுவதொகவும்,

அவர்களின் சட்டங்கனள மதித்துப் பின்பற்றுவதொகவம் உறுதிப் 

பிரமொணம் அளிக்கின்ரறன்.

*கடவுள மீது உறுததியோக என்ற வோர்த்னதகனள உபதயோகதிப்பதோ அல்லது தவண்டோமோ என்பனத ஒருவர் சதரிவு சசய்து சகோளளலோம்.

இப்புத்தகத்ததினன நீங்கள தமலும் படிக்கும் தவனளயில், உறுததிப்பிரமோணத்ததின் முழு அர்த்தத்ததினனயும் அவுஸததிதரலிய 
சமூகத்ததில் உங்கள பங்கதினன எவவோறு தமம்படுத்தலோம் எனபனதயும் நீங்கள புரிநது சகோளளலோம்.
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அவுஸதிரரலியக குடியுரினமச சடஙகு ் ் ் ்
அவுஸததிதரலிய குடியுரினமச் சடங்குகள, 
சிறியனவயோகவும், சவகு சிலனர மட்டுதம 
ஈடுபடுத்துவதோகவும் இருக்கலோம், அல்லது அனவ 
மிகப் சபரியனவயோகவும், நூறறுக்கணக்கோன அல்லது 
ஆயிரக்கணக்கோன மக்கனளயும் கூட ஈடுபடுத்துவதோகவும் 
இருக்கலோம். புததிய குடிமக்களினடதயயும், சடங்கதினன 
நதினறதவறறும் அததிகோரிகளினடதயயும் கோணப்படும் 
உணர்ச்சியின் ஆழமும், சபருமிதமும் இநதச் சடங்னக 
மிகவும் மகதிழ்ச்சியோனததோர் சகோண்டோட்டமோக்குகதிறது. 

குடியுரினமச் சடங்கதின் துவக்கத்ததில், உங்கள பகுததியின் 
போரம்பரிய உரம்னமயோளர்களோன பூர்வீகக் குடிகள மறறும் 
ததோர் ஸட்சரயிட் தீவுமக்களின் பிரததிநதிததியோளர் ஒருவர் 
உங்கனள வரதவறகலோம். இப்படி நோட்டிறகு வரதவறகும் 
நதிகழ்ச்சி நதிரனல பூர்வீக அவுஸததிதரலியர்கதள, 
அவர்களது போரம்பரிய சசோநத நதிலங்களுக்கு பழக்கமோக 
னவத்துளளோர்கள. நீங்கள இருக்கும் சமுதோயத்ததின் 
மறற தனலவர்களிடமிருநது அல்லது அரசோங்கப் 
பிரததிநதிததிகளிடமிருநது வரதவறபு உனரகனள அல்லது 
ஊக்க உனரகனளச் சசோல்லக் தகட்பீர்கள. 

அவுஸததிதரலியக் குடிமக்களோவறகு விருப்பம் 
சதரிவித்து, உறுததிப்பிரமோணம் எடுத்துக் சகோளளும் 
மறறவர்களுடன் தசர்நது அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம 
உறுததிப் பிரமோணத்னத நீங்கள வோசிப்பீர்கள அல்லது 
மறறவர்கள வோசிக்கக் தகட்டு அனத உரத்த குரலில் 
ததிரும்பச் சசோல்லுவீர்கள. இது இச்சடங்கதின் மிக 
முக்கதியமோன பகுததியோகும். அவுஸததிதரலியோவின் மீதோன 
உங்கள அர்ப்பணிப்பு உறுததி சமோழினய நீங்கள வழங்கும் 
வனரயில் நீங்கள ஒரு அவுஸததிதரலியக் குடிமனோக 
மோட்டீர்கள. 

தவத நூல் ஒன்னறதயோ அல்லது தவதவோசகம் ஒன்னறதயோ 
நீங்கள உங்களுடன் எடுத்து வர வரதவறகதிதறோம், ஆனோல் 
அப்படிச் சசய்ய தவண்டும் என்ற அவசியம் இல்னல. 

குடியுரினமயின் அர்த்தம் என்ன என்பது குறித்து 
உங்களது சமூகத்ததிலுளள முக்கதிய பிரமுகர்களும், அரசுப் 
பிரததிநதிததிகளும் சிறறுனரகள ஆறறுவர். உங்களுனடய 
அவுஸததிதரலியக் குடியுரினமச் சோன்றினன நீங்கள 
சபறுவீர்கள, அத்துடன் சமூகத்ததினரிடமிருநது சிறு 
அன்பளிப்பு ஒன்னறயும் நீங்கள சபறக்கூடும். எல்தலோரும் 
அட்வோன்ஸ அஸட்ரோலியோ ஃசபயர் எனும் அவுஸததிதரலிய 
ததசிய கீதத்ததினன போடுவோர்கள. 

இநத அவுஸததிதரலியக் குடியுரினமச் சடங்கதிறகுப் பிறகு, 
உங்களுக்கு கூட இருக்கும் சக அவுஸததிதரலியர்கனள 
சநததித்து அவர்களுடன் இநத நதிகழ்னவ மகதிழ்வோய்க் 
சகோண்டோடும் வோய்ப்பு கதிட்டும். 

நீங்கள அவுஸததிதரலியக் குடிமக்களோக ஆனதறகும், 
அவுஸததிதரலியோவில் அனமததியோன மறறும் பயன் 
மிக்க வோழ்க்னக ஒன்றினனத் துவங்குவதறகும் எமது 
நல்வோழ்த்துக்கள.

ரமலதிகத தகவல சபற ் ்
எங்களது www.citizenship.gov.au எனும் அவுஸததிதரலியக் 
குடியுரினம இனணயதளத்ததிறகுச் சசன்று போருங்கள.
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பரீடனசககுரிய  

பகுதியின துவககம

் ்

் ் ்
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பகுதி ஒன்று

அவுஸதிரரலியொவும 
அதன மககளும

் ்

் ் ்
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அவுஸதிரரலியொவும  

அதன மககளும

் ்

் ் ்

குடியுரினமச் சடங்கதில், நீங்கள அவுஸததிதரலியோவிறகும், அதன் மக்களுக்கும் விசுவோசமோக நடநது சகோளவதோக 
உறுததியளிக்கதிறீர்கள. ஆகதவ, நமது சுததசப் போரம்பரியம் உளளிட்ட, அவுஸததிதரலயோவின் சமுதோயம் மறறும் மக்கட்சதோனக 
குறித்தததோர் புரிநது சகோளளுதல் உங்களுக்கு இருப்பது முக்கதியமோனதோகும். அவுஸததிதரலியோவின் வரலோறனறயும், 
எவவிதமோக நோங்கள ஒரு நதினலயோனதும், சவறறிகரமோன பல்கலோச்சோர ததசமோக உருவோதனோம் என்பனதயும் புரிநது 
சகோளவதும், முக்கதியமோனதோகும்.

இநதப் பிரிவில், நோம் நமது வரலோறறுக்குப் பங்களித்துளள ஒருசில நதிகழ்வுகனளக் குறித்துப் படித்துப் போர்ப்தபோம். இததில், 
நமது மோகோணங்கள மறறும் பிரததசங்கள குறித்த தகவல்களும், தனித்துவமோக அவுஸததிதரலியரோக இருப்பதோக நோம் 
சபருனமயுடன் அனடயோளம் கோட்டிக்சகோளளும் போரம்பரியங்கனளயும், அனடயோளங்கனளயும் குறித்த தகவல்களும் 
இருக்கதின்றன.

பூரவீகக குடிகள மறறும ரதாரஸ ஸடசரயிட தீவு மககள் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ்
அவுஸததிதரலியோவின் முதல் குடிகள என்தபோர் பூர்வீகக் குடிகளும், ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு வோசிகளுதமயோவர், இவர்களிடம் 
தோன் உலகதின் மிகப்பழனமயோன, சதோடர்ச்சியோன கலோச்சோரங்களும், போரம்பரியங்களும் உளளன. 

வரலோறறு ரீததியோக, பூர்வீகக் குடிகள, அவுஸததிதரலியப் சபரும்பரப்பில் இருநதும், தோஸமோனியோவிலிருநதும் வநதவர்களோவர். 
சதோல்சபோருள ஆரோய்ச்சிப் பததிதவடுகள, இத்தனகய பூர்வீகக் குடிகள 65,000 ஆண்டகளுக்கும் 40,000 ஆண்டுகளுக்கும் 
இனடப்பட்ட கோலத்ததிறகு முன்தப அவுஸததிதரலியோவிறகு வநதனடநததோகச் சசோல்கதின்றன; இருநதோலும், பூர்வீகக் குடிகதளோ, 
இநத மண் உருவோன வரலோறறிறதக இவர்கள தோன் முதன்னமயோனவர்கள என்பதோகவும், இவர்களது ஆக்க வரலோறு கோலம் 
ஆரம்பிப்பததிலிருநது துவங்குகதிறது என்பதோகவும் நம்புகதிறோர்கள. ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவுவோசிகள, குயின்ஸலோநததின் வட 
முனனக்கும், பப்புவோ நதியூ கதினியோவிறகும் இனடப்பட்ட தீவுகளில் இருநது வநதவர்களோவர்.

பூர்வீகக் குடிகளிடத்ததிலும், ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு வோசிகளிடத்ததிலும், இன்னறக்கும் அவர்கனள வழிநடத்ததிச் சசல்கதிற புரதோன 
கோல நம்பிக்னககளும், போரம்பரியங்களும் இருக்கதின்றன. அவர்களுக்கு இநத மண்தணோடு ஆழமோன சதோடர்பு இருக்கதிறது, 
அவறனற அவர்கள தங்களது வரலோறறிலும், கனலயிலும், நடனத்ததிலும் சவளிப்படுத்துகதிறோர்கள. சுததச கலோச்சோரங்கள, 
பல்தவறு வனகயோனனவயும், அவுஸததிதரலிய நோட்டு அனடயோளத்ததின் முக்கதியமோனததோர் பங்குமோகதவ இருக்கதின்றன. 

பூர்வீகக் குடிகள மறறும் ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவுவோசிகள குறித்த இன்னும் அததிகத் தகவல்கனள பகுததி 5, இன்னறய 
அவுஸததிதரலியோ மறறும் பகத்ி 6, நமது அவுஸததிதரலிய வரலோறு ஆகதியவறறில் கோணலோம். 

ஐரராபபியக குடிரயறறஙகளின ஆரமப காலஙகள் ் ் ் ் ் ் ்
ஐதரோப்பியக் குடிதயறறங்கள, கதிதரட் பிரிட்டனில் இருநது, ஜனவரி 26, 1788 ஆம் ததததியில், ‘முதல் கப்பல் பனட’ என்பதோகத் 
சதரிய வநத, முதல் 11 தண்டனனக் னகததிகனளக் சகோண்ட கப்பல்களின் வரதவோடு ஆரம்பித்தன. 

இநதக் கோலத்ததில் தோன், பிரிட்டிஷ் சட்டங்கள கடுனமயோனனவயோக இருநதன, அதனோல், குறறங்களுக்கோகக் னகது 
சசய்யப்பட்ட சபரும் எண்ணிக்னகயிலோனவர்கனள அங்குளள சினரகளோல் சகோளளமுடியோமல் இருநதது. இநதப் 
பிரச்சினனனயச் சமோளிப்பதறகோக, பிரிட்டிஷ் அரசோங்கம், தண்டனனக் னகததிகனள உலகதின் மறு பக்கங்களுக்கு; அதோவது 
நதியூ சவுத் தவல்ஸின் புததிய குடிதயறறங்களுக்கு அனுப்பி னவக்க முடிவு சசய்தது.

நதியூ சவுத் தவல்ஸ குடிதயறறங்களின் முதல் கவர்னர், தகப்டன் ஆர்தர் ஃபிலிப் என்பவரோவோர். அநதக் குடிதயறறம் நீண்ட 
கோலம் நதினலத்து வநதது, அததோடு அததிகமததிகமோக புததிய தண்டனனக் குறறவோளிகளும், சுதநததிரமோக வநது தங்குதவோரும் 
வரவர, அது வளர்நது, உருவோகதி வநதது. அவுஸததிதரலியோவின் மறற பகுததிகளிலும் அததிகமததிகமோன குடிதயறறங்கனளத் 
ததோறறுவித்தோர்கள.

ஆரம்பகோலத்ததில் சுதநததிரமோக வநது குடியமர்நதவர்கள, கதிதரட் பிரிட்டனில் இருநதும் அயர்லோநததிலிருநது வநதவர்களோவர். 
இநத பிரிட்டிஸ மறறும் அயர்லோநது போரம்பரியம், அவுஸததிதரலியோவின் சமீபத்ததிய வரலோறறிலும், கலோச்சோரத்ததிலும், 
அரசியலிலும் சபரிய அளவிலோன தோக்கத்னத ஏறபடுத்ததியிருக்கதிறது.

1851 ஆம் ஆண்டில், நதியூ சவுத் தவல்ஸ மறறும் விக்தடோரியோ குடிதயறறங்களில் தங்கம் இருப்பனதக் கண்டுபிடித்த தபோது, 
‘தங்க தவட்னட’ ஆரம்பமோனது. உலசகங்கதிலும் இருநது வநத மக்கள, தங்களுக்கு இருக்கும் அததிர்ஷ்டத்னதப் போர்ப்பதறகோக, 
இக்குடிதயறறங்களுக்கு வநது தசர்நதோர்கள. இநதக் கோலத்ததில் வநது தசர்நத சனர்கள தோன் ஐதரோப்போவில் இருநது வரோத 
முதலில் குடிதயறிய சபரும் குழுக்களோவர். 10 ஆண்டுகளில், அவுஸததிதரலிய மக்கட்சதோனக இருமடங்கதிறகும் அததிகமோனது.

ீ
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அவுஸதிரரலிய ரதசம் ்
1901 ஆம் ஆண்டில், தனித்தனியோக இருநத 
குடிதயறறங்கனள ஒன்றினணத்து, கோமன்சவல்த் ஆஃப் 
அவுஸததிதரலியோ என்று சசோல்லும், மோகோணங்களின் 
கூட்டனமப்போக்கதினோர்கள. இநதச் சமயத்ததில் தோன் 
நமது ததசிய ஜனநோயக அனமப்புகள, நமது ததசிய 
போரோளுமன்றம், அரசோங்கம் மறறும் உயர்நீததி மன்றம் 
உட்பட, புததிய அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்பின் 
கீழ் நதிர்மோணிக்கப் சபறறது. 1901 ஆம் ஆண்டில், 
அவுஸததிதரலியோவின் மக்கட்சதோனக சுமோர் நோறபது 
இலட்சமோக இருநதது. இநத எண்ணிக்னகயில், பூர்வீகக் 
குடிகனளயும், ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவுவோசிகனளயும் 
தசர்க்கவில்னல, ஏசனன்றோல் 1967 ஆம் ஆண்டில் 
எடுத்தததோர் தீர்மோனத்ததிறகுப் பிறகு தோன் அவர்கனள 
அவுஸததிதரலிய மக்கட்சதோனகயின் அததிகோரப்பூர்வக் 
கணக்குகளில் தசர்த்தோர்கள.

20 ஆம் நூறறோண்டின் முதல் போததி முழுவததிலும், குடிதயறற 
அளவுகள அததிகரித்தும், குனறநதும் வநதன. பிரிட்டிஷ் 
குடிவரவோளர்கனள இங்கு வநது குடியமரச் சசய்ய 
ஊக்குவிப்பதறகோன ததிட்டங்கள இருநதன, அதன்படி  
பலர் குடிமர்நதனர்.

2 ஆம் உலகப்தபோருக்குப் பிறகு, பல 
இலட்சக்கணக்கோனவர்கள ஐதரோப்போவில் தங்களது 
சசோநத நோடுகனள விட்டு சவளிதயற தவண்டிய 
நதினல வநத தபோது, அனலயனலயோக பிரிட்டிஷ் 
அல்லோத குடிவரவோளர்கள வநது தசர்நதனர். 
சபரும் எண்ணிக்னகயிலோன ஐதரோப்பியர்கள, 
புததியததோர் வோழ்னவ அனமத்துக் சகோளவதறகோக 
அவுஸததிதரலியோவிறகு வநது தசர்நதனர்.

சமீபத்ததிய ஆண்டுகளில், நமது குடிவரவு மறறும் 
அகததி ததிட்டங்கள, உலசகங்கதிலும் இருநது 
அவுஸததிதரலியோவிறகு மக்கனளக் சகோண்டு வநது 
தசர்த்ததிருக்கதிறது. குடும்பத்ததோடு இனணவதறகும், 
புததிய வோழ்னவத் துவங்குவதறகும், வறுனம, தபோர் 
அல்லது சகோடுனமயில் இருநது தப்புவதறகும் இங்கு 
வநததிருக்கதிறோர்கள.

அவுஸததிதரலிய மக்கட்சதோனகயின் தவறறுனம, 
கடநத இருபதோண்டுகளில் அததிகரித்ததிருக்கதிறது. இநத 
தவறறுனமயோன, வளமோன சமுதோயதம, உலதகோடு 
அவுஸததிதரலியோவின் இனணப்னப விரிவோக்குகதிறது. 
அவுஸததிதரலியம்க்களின் தவறறுனமனய நோம் 
சகோண்டோடும் அதத தவனளயில், நோம் ஒன்றினணநததும், 
பின்னிப் பினணநததுமோனததோர் ததசத்னத அனமத்ததிடதவ 
குறிக்தகோள சகோண்டுளதளோம்.

அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய சமோழி ஆங்கதிலமோகும். 
இது நமது ததசிய அனடயோளத்ததின் அங்கமோகும். 
அவுஸததிதரலிய மததிப்புகளுக்கு இணங்க, 
அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததில் அவர்கள பங்குசபற 
உதவுதறகு, குடிவரவோளர்கள ஆங்கதில சமோழினயக் 
கறறுப் பயன்படுத்த தவண்டும். ஆங்கதிலத்ததில் தகவல் 
சதோடர்பு சகோளவது, ஆஸததிதரலியோவில் பினழப்னப 
நடத்துவதறகும், உனழப்பதறகும் முக்கதியமோனதோகும்.

100 க்கும் தமறபட்ட தனித்துவமோன பூர்வீகக் குடிகள மறறும் 
ததோரஸ ஸடிசரய் தீவு வோசிகள சமோழிகள உளளிட்ட, மறற 
சமோழிகளுக்கும் மததிப்பளிக்கதிதறோம்.
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அவுஸ்திரரலியாவின் மாகாணங்கள் மற்றும் பிரரதசங்கள்
ததி கோமன்சவல்த் ஆஃப் அவுஸததிதரலியோ என்பது மோகோணங்கள மறறும் பிரததசங்கனளக் சகோண்டததோர் கூட்டனமப்போகும். 
இங்கு ஆறு மோகோணங்களும், இரண்டு சபருநதிலப்பகுததி பிரததசங்களும் இருக்கதின்றன. தகன்சபரோ தோன் 
அவுஸததிதரலியோவின் தனலநகரமோகும், அததோடு ஒவசவோரு மோகோணத்ததிறகும் சபருநதிலப் பிரததசங்களுக்கும் அதனதன் 
தனலநகரங்கள இருக்கதின்றன.

மாகாணம தனலநகரம

நதியூ சவுத் தவல்ஸ (NSW) சிட்னி

விக்தடோரியோ (Vic.) சமல்தபோர்ன்

குயின்ஸலோநது (Qld) பிரிஸதபன்

சவஸடர்ன் அவுஸததிதரலியோ (WA) சபர்த்

சவுத் அவுஸததிதரலியோ (SA) அடிசலய்டு

தோஸமோனியோ (Tas.) தஹோபர்ட்

பிராநதியம தனலநகரம

அவுஸததிதரலய தனலநகரப் பிரோநததியம் (ACT) தகன்சபர்ரோ

வடக்குப் பிரோநததியம் (NT) டோர்வின் 

் ்

் ் ்

டோர்வின்

பிரிஸதபன்

தஹோபர்ட்

சமல்தபோர்ன்

அவுஸ்தியரலய 

தனலநகரப் பிரயதசம்

சபர்த்

அடிசலய்டு

குயின்ஸ்லாந்து

நியூ சவுத 

யவல்ஸ்

வடக்கு 

பிரயதசம்

யமற்கு 

அவுஸ்தியரலியா

ததற்கு 

அவுஸ்தியரலியா

தாஸ்மானியாதாஸ்மானியா

விக்யடாரியா

தகன்சபர்ரோ

சிட்னி
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மாகாணஙகள் ்

நியூ சவுத யவல்ஸ் தோன் பிரிட்டிஷோர் ததோறறுவித்த முதல் குடிதயறறமோகும். சிட்னி தோன் நதியூ 
சவுத் தவல்ஸின் தனலநகரமும், நோட்டின் மிகப்சபரிய நகரமுமோகும். சிட்னி ஹோர்பர் பிரிட்ஜ் 
மறறும் ஓசபரோ ஹவுஸ ஆகதியனவ ததசியச் சின்னங்களோகும்.

தபருனில மாகாணங்களியலயய விக்யடாரியா தோன் மிகச் சிறியதோகும். விக்தடோரியோவின் 
தனலநகரம் சமல்தபோர்ன் ஆகும். விக்தடோரியோவில் இருக்கதிற அதநக அருனமயோன 
கட்டிடங்கள, 1850 ஆம் ஆண்டுகளில் நதிகழ்நத தங்க தவட்னடயோல் உருவோன 
சசோத்துக்களினோல் கட்டப்பட்டனவயோகும். விக்தடோரியோவின் சின்னங்களில், சமல்தபோர்ன் 
கதிரிக்சகட் கதிரவுண்ட், ததி 12 அப்தபோஸடில்ஸ, மறறும் ததி ரோயல் எக்ஸிபிஷன் பில்டிங் ஆகதியனவ 
அடங்குகதின்றன.

குயின்ஸ்லாந்து தான் இரண்டோவது மிகப்சபரிய மோகோணமோகும். குயின்ஸலோநததின் 
தனலநகரம் பிரிஸதபன் ஆகும். ததோர்ஸ ஸடிசரய்ட் தீவுகள, மோகோணத்ததின் வடக்தக 
அனமநதுளளன, அததோடு உலகப் பிரசித்ததி சபறற கதிதரட் தபரியர் ரீஃப் இதன் கதிழக்குக் 
கடறகனர சநடுகதிலும் அனமநதுளளது. குயின்ஸலோநததில் சவப்பமண்டல மனழக்கோடுகளும், 
மிதசவப்பமோன கடறகனரப் பகுததிகளும், சபரும்போலும் வறண்ட உளநதிலப்பகுததியும் 
இருக்கதிறது. 

யமற்கு அவுஸ்தியரலியா தான் மிகப்சபரிய மோகோணம். சபர்த் தோன் தமறகு 
அவுஸததிதரலியோவின் தனலநகரமோகும். இம்மோகோணத்ததின் கதிழக்குப் பகுததி சபரும்போலும் 
போனலவனமோகும், அதத தவனளயில் சதன்–தமறகுப் பகுததி வளமோன விவசோய மறறும் 
ததிரோட்னச வினளயும் பகுததியோகும். இம்மோகோணம், சபரிய அளவிலோன சுரங்கத் ததிட்டங்களுக்கு 
அனமவிடமோகும். தமறகு அவுஸததிதரலியோவின் சின்னங்களில், நதிங்கோலூ கடறகனர, 
மோர்கசரட் ஆறு, மறறும் கதிம்பர்லி பிரோநததியம் ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன.

ததற்கு அவுஸ்தியரலியாவில் கரடுமுரடோன கடறகனரப் பகுததியும், அதநக பிரசித்ததிசபறற 
ததிரோட்னசப் பிரோநததியங்களும் இருக்கதின்றன. தனலநகரமோன அடிசலய்டில், நுட்பமோன 
கோலனி கோல கட்டிடக்கனலக்கோன அதநக உதோரணங்கள அனமநதுளளன. சதறகு 
அவுஸததிதரலியோவின் சின்னங்களில், பதரோஸோ பளளத்தோக்கு மறறும் ஃப்ளிண்டர்ஸ 
மனலத்சதோடர்கள அடங்குகதின்றன.

தாஸ்மானியா தோன், மிகச்சிறிய மோகோணமோகும், இது சபருநதிலப்பகுததியில் இருநது 
போஸ நீர்ச்சநததியினோல் பிரிக்கப்பட்டதோகும். தோஸமோனியோவின் தனலநகரம் தஹோபோர்ட் 
ஆகும். இத்தீவின் சபரும்போலோன பகுததி போழ்படோத வனோநததிர நதிலமோகும். தோஸமோனியச் 
சின்னங்களில், கதிதரடில் மவுண்சடய்ன், தபோர்ட் ஆர்தர், மறறும் தப ஆஃப் பயர்ஸ  
ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன.

பிரரதசஙகள் ்

அவுஸ்தியரலிய தனலநகரப் பிரயதசம் சிட்னிக்கும், சமல்தபோர்னுக்கும் இனடதய 
அனமநதுளளது. இததில் தோன் ததசத்ததின் தனலநகரோன தகன்சபர்ரோ அனமநதுளளது. பறபல 
ததசிய நதிறுவனங்கள தகன்சபர்ரோவில் அனமநதுளளன, இததில் போர்லிசமண்ட் ஹவுஸ மறறும் 
அவுஸததிதரலிய னஹ தகோர்ட் ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன.

வடக்குப் பிரயதசததில் மோகோணத்ததின் வடக்கதில் சவப்பமண்டலச் சூழல் நதிலவுகதிறது அததோடு 
சதறகதில் வறண்ட சிவநத போனலவனம் அனமநதுளளது. டோர்வின் தோன் தனலநகரமோகும். 
வடக்குப் பிரததசத்ததின் சின்னங்களில், உளுரு, கட்டோ ஜுட்டோ மறறும் கதிங்ஸ தகன்யோன் 
ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன.
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பாரமபரியஙகள் ் ்

நாடடிறகு வரரவறறல மறறும 
நாடடின ஏறபு நிகழசசி நிரலகள

் ் ் ் ் ்
் ் ் ் ் ் ்

நோட்டிறகு வரதவறறல் என்பது, இப்பகுததியின் 
போதுகோவலர்களோன பூர்வீகக் குடிகள அல்லது ததோர்ஸ 
ஸட்சரயிட் தீவு வோசிகள, தங்களது போரம்பரிய 
மண்ணிறகு புததிதோக வருபவர்கனள வரதவறறு 
நடத்தும் ஒரு கலோச்சோரச் சடங்கோகும். இது, புததிதோக 
வருபவர்கள இம்மண்ணில் போதுகோப்போனதும், 
போதுகோக்கப்சபறறதுமோனததோர் பயணத்னத 
தமறசகோளவனத உறுததி சசய்யும் வனகயில், 
போரம்பரியமோக நடத்தப்சபறுவதோகும்.

நோட்டிறகு வருவனத வரதவறகும் சடங்கு, போடல்கள, 
நடனங்கள, புனகசயழுப்பும் சகோண்டோட்டங்கள அல்லது 
போரம்பரிய சமோழி அல்லது ஆங்கதிலத்ததில் உனரவீச்சுக்கள 
உட்பட, பல விதங்களில் இடம்சபறலோம்.

நோட்டிறகு வரதவறகும் சடங்கு தோன், நதிகழ்ச்சினயத் 
துவங்குவதறகோன நதிகழ்வுகளில் முதல் நதிகழ்வோக இருக்கும்.

நோட்டின் ஏறபு என்பது, இநதக் கூட்டம் பூர்வீகக் 
குடிகள அல்லது ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவுவோசிகளின் 
நதிலத்ததில் நனடசபறுகதிறது என்பனதப் புரிநதுணர்நது 
சகோளவதறகும்; போரம்பரியப் போதுகோவலர்களுக்கு, 
குறிப்போக கடநத கோல மறறும் தறகோல முததிதயோர்களுக்கு 
மரியோனத சசலுத்துவதறகும்; கூடியுளள பூர்வீகக் குடிகள 
மறறும் ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு வோசிகளுக்கு மரியோனத 
சசலுத்துவதறகுமோனததோர் சநதர்ப்பமோகும்.

நோட்டின் ஏறபு என்பனத வழக்கமோக கூட்டங்களிலும், 
நதிகழ்ச்சிகளிலும் வரதவறபு மறறும் ஒழுங்குபடுத்தலின் 
ஒரு பகுததியோகதவ நடத்துகதிறோர்கள. நோட்டின் ஏறபு 
நதிகழ்ச்சினய எவர் தவண்டுமோனோலும் நடத்தலோம். 
கூட்டங்களில்/நதிகழ்ச்சிகளில், இனதப் சபோதுவோக 
அக்சகோண்டோட்டங்களின் தனலவர் அல்லது முதல்வதர 
சசய்கதிறோர்.

இச்சடங்குகனள பூர்வீகக் குடிகள மறறும் ததோர்ஸ 
ஸட்சரயிட் தீவு வோசக்ளுக்குக் மரியோனத சசய்யும் 
முகமோகதவ நடத்துகதிறோர்கள.
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அவுஸதிரரலியரது முககிய தினஙகள் ் ் ்

அவுஸதிரரலிய தினம் ்
ஒவசவோரு ஆண்டும் ஜனவரி 26 ஆம் ததிகததியில் நோம் 
அவுஸததிதரலிய ததினத்னதக் சகோண்டோடுகதிதறோம். 
அவுஸததிதரலிய ததினம், அவுஸததிதரலியோவில்  
இருக்கதிற ஒவசவோரு மோகோணத்ததிலும், பிரததசத்ததிலும்  
ஒரு சபோது விடுமுனற நோளோகும். இது, 1788 ஆம் ஆண்டில், 
கதிதரட் பிரிட்டனில் இருநது, முதல் கப்பறபனட வநது  
தசர்நத நோளோகும். 

அவுஸததிதரலிய ததினத்தன்று, அவுஸததிதரலியோ 
முழுவததிலும் இருக்கதிற சமுதோயங்கள 
நமது வரலோறனறயும், நமது பகதிர்நது 
சகோளகதிற சோதனனகளுக்குப் பங்களித்த 
மக்கனளயும் பிரததிபலிக்கதிறோர்கள. இது தோன் 
அவுஸததிதரலியோவிதலதய மிகப்சபரிய சபோது  
விடுமுனற நோளோகும். 

அவுஸததிதரலியோ ததினம் என்பது, நமது சமகோல 
மறறும் சுறுசுறுப்போன ததசத்ததிறகு ஒவசவோரு 
அவுஸததிதரலியரும்: கதிட்டத்தட்ட 65,000 ஆண்டுகளோக 
இங்தகதய இருநது வரும் - பூர்வீகக் குடிகள மறறும் 
ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு வோசிகளில் இருநது – சநதததி 
பின் சநதததியோக இங்தக வோழ்நததிருக்கதிறவர்கள, 
மறறும் பூதகோளத்ததின் அனனத்து மூனலகளில் இருநது 
நமது நோட்டிறகு வநததிருக்கதிறவர்கள வனரக்கும் 
- ஒவசவோருவரும் சசய்யும் பங்களிப்னப ஏறறு, 
அனதக் சகோண்டோடுவது குறித்தததோர் ததினமோகும். 
அவுஸததிதரலியோ எங்கதிலும், பிரத்ததிதயகக் குடியுரினம 
விழோக்கள உட்பட நனடசபறும் பல்தவறு நதிகழ்ச்சிகளோல் 
அவுஸததிதரலிய ததினம் சகோண்டோடப்படுகதிறது.

அவுஸததிதரலிய ததின’த்தன்று, இரவு ஆண்டின் சிறநத 
அவுஸததிதரலியர் விருதுகனள பிரதமர் சகன்பரோவில் 
அறிவிப்போர்.

ஆனஸக தினம் ்
ஆன்ஸக் ததினத்னத ஒவசவோரு வருடமும் ஏப்ரல் மோதம் 
25-ஆம் ததததி அனுசரிக்கதிதறோம். முதலோம் உலகப் 
தபோரின் தபோது, 1915-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மோதம் 25-ஆம் 
ததததி துருக்கதியில் உளள கலிசபோலி எனும் இடத்ததில் 
அவுஸததிதரலிய மறறும் நதியூஸீலோநதுப் பனடயினர் 
தனரயிறங்கதிய ததினத்னதத் தோன் ஆன்ஸக் ததினம் 
எனப்சபயரிட்டுளளோர்கள. 

யுத்தங்கள சண்னடகள மறறும் அனமததி கோக்கும் 
பணிகளில் தசனவயோறறும் தபோது உயிர்த் ததியோகம் சசய்த 
அனனத்து அவுஸததிதரலியர்கனளயும் நோம் அனமததியோக 
நதினனவு கூறும் தனிச்சிறநத நோதள ஆன்ஸக் ததினமோகும். 
அனனத்து இரோணுவ வீரர்கள மறறும் வீரோங்கனனகளது 
னதரியத்னதயும், நோட்டுப்பறனறயும் நோம் மரியோனத 
மததிப்புடன் நதினனவு கூர்கதிதறோம்.

அவுஸததிதரலிய ததினம், ஆன்ஸக் ததினம் மறறும் 
முக்கதியமோன ததசிய ததினங்கள மறறும் சகோண்டோட்டங்கள 
பறறிய தமலததிகத் தகவல்கனள பகுததி 5 இல் ‘ன்னறய 
அவுஸததிதரலியோவில் கோணலோம். 
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அவுஸதிரரலியக சகாடிகள் ் ்
அவுஸததிதரலிய ததசியக் சகோடி தோன் நமது ததசத்ததின் அததிகோரப்பூர்வக் சகோடியோகும். அததிகோரப்பூர்வமோக 
அங்கீகரித்துளளதும், சமுதோயங்களில் பறக்க விடக்கூடியனவயுமோன மறற சகோடிகளில், அவுஸததிதரலிய பூர்வீகக் குடிகளின் 
சகோடியும், ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு வோசிகளின் சகோடியும் அடங்குகதின்றன.

ஒவசவோரு மோகோணத்ததிறகும், பிரததசத்ததிறகுசமன சசோநதக் சகோடிகளும்ம் உளளன. அவறனறப் பக்கம் 11இல் கோணலோம். 

அவுஸதிரரலிய ரதசியக சகாடி் ்

அவுஸததிதரலிய ததசியக் சகோடியில் நீலம், சவளனள மறறும் 

சிவப்பு வண்ணங்கள உளளன.

• ஐக்கதிய இரோஜ்ஜியத்ததின் சகோடியோன, ‘யூனியன் தஜக்’, தமல் 

இடது மூனலயில் உளளது. இது, நமது பிரித்தோனிய குடிதயறற 

வரலோறறினனயும், அதன் வினளவோக நோம் சுதநதரித்த 

சட்டங்கனளயும், அனமப்புகனளயும் இது குறிக்கதிறது.

• சபோதுநல நட்சத்ததிரம், யூனியன் தஜக்- இன் கீதழ உளளது. 

இநத நட்சத்ததிரத்ததில் ஏழு முனனகள உளளன, ஒவசவோரு 

முனனயும் ஆறு மோகோணங்களில் ஒவசவோன்னறயும், ஒரு 

முனன பிரததசங்கனளயும் குறிக்கதின்றது.

• வலது பக்கத்ததில் உளள, சதன் சிலுனவ என்பது, சதறகு 

வோனில் கோணப்சபறும் நடத்ததிரக்கூட்டங்களோகும்.

அவுஸதிரரலிய பூரவீகக குடிகள சகாடி் ் ் ்

அவுஸததிதரலிய பூர்வீகக் சகோடியில், கருப்பு, சிவப்பு மறறும் 

மஞசள நதிறங்கள உளளன.

• தமல் போததிப்பகுததி கருப்போகும், அது அவுஸததிதரலியோவின் 

பூர்வீகக் குடிகனளக் குறிக்கதிறது.

• அடிப் போததிப்பகுததி சிவப்போகும், அது நதிலத்னதக் குறிக்கதிறது, 

இது சம்பிரதோய முக்கதியத்துவம் சபறறதோகும்.

• மஞசல் நதிற வட்டம் சூரியனனக் குறிக்கதிறது.

ரதாரஸ ஸடசரயிட தீவு வாசிகள சகாடி் ் ் ் ் ்

ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு வோசிகளின் சகோடி, பச்னச, நீலம், கருப்பு

மறறும் சவளனள நதிறங்கனளக் சகோண்டதோகும்.

 

• பச்னச நதிறப் பட்னடகள நதிலத்னதக் குறிக்கதின்றன.

• மத்ததியில் இருக்கதிற நீலனிறப் பலகம் கடனலக் குறிக்கதிறது.

• கருப்புக் தகோடுகள, ததோர்ஸ ஸடிசரயிட் தீவு வோசிகனளக் 

குறிக்கதிறது.

• மத்ததியில் இருக்கதிற சவளனள நதிற நடனக் கனலஞரின் 

தனலயணி, அனனத்து ததோர்ஸ ஸடிசரயிட் தீவு 

வோசிகளுக்குமோன சின்னமோகும்.

• சவளனள நட்சத்ததிரத்ததின் புளளிகள, ததோர்ஸ ஸடிசரயிட்டில் 

இருக்கதிற தீவுக் கூட்டங்கனளக் குறிக்கதிறது, அநத சவளனள 

நதிறம் அனமததினயக் குறிப்போகக் கோட்டுகதிறது.
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அவுஸதிரரலியாவின சினனஙகள் ் ் ் ்

காமனசவலத ரகாட ஆஃப ஆமஸ ் ் ் ் ் ் ்

கோமன்சவல்த் தகோட் ஆஃப் ஆம்ஸ என்பது, அவுஸததிதரலிய 

கோமன்சவல்த்ததின் அததிகோரப்பூர்வ அனடயோளச் சின்னமோகும். 

இது நமது ததசிய ஒறறுனமனயக் குறிக்கதிறது. இது, 

அவுஸததிதரலிய கோமன்சவல்த்ததின் அததிகோரத்னதயும், 

சசோத்னதயும் அனடயோளப்படுத்துகதிறது.

• மத்ததியில் இருக்கதிற தகடயம், ஆறு மோகோணங்கனளயும், 

கூட்டனமப்னபயும் குறிக்கதிறது.

• அநதக் தகடயத்னத ஒரு கங்கோருவும், ஒரு ஈமுவும் தோங்கதிப் 

பிடிக்கதின்றன. இனவ இரண்டுதம அவுஸததிதரலியோனவச் 

சோர்நத விலங்கதினங்களோகும்.

• ஒரு தங்க கோமன்சவல்த் நட்சத்ததிரம் அநதக் தகடயத்ததின் 

தமதல அமர்நததிருக்கதிறது.

• பின்னணியத்ததில் அவுஸததிதரலிய ததசிய மலரோன தகோல்டன் 

தவட்டில் இருக்கதிறது.

அவுஸதிரரலிய ரதசிய மலர் ்

அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய மலர் தகோல்டன் வோட்டில் 
ஆகும். இநதச் சிறிய மரம், முதன்னமயோக சதன்-கதிழக்கு 
அவுஸததிதரலியோவிதலதய வளர்கதிறது. இதறகு, பிரகோசமோன 
பச்னச நதிற இனலகளும், வசநத கோலத்ததில் அதனக மஞசள 
நதிற மலர்களும் இருக்கதின்றன. அவுஸததிதரலியோவின் 
ஒவசவோரு மோகோணத்ததிறகும், பிரததசத்ததிறகுசமன 
சசோநதமோகத் தனித்தனி மலர்ச் சின்னங்கள இருக்கதின்றன.

அவுஸதிரரலியாவின ரதசிய நிறஙகள் ் ் ்

அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய நதிறங்கள பச்னசயும், 
தங்க நதிறமுமோகும் – இனவ தகோல்டன் வோட்டில் 
மலரின் நதிறங்களோகும். நமது ததசிய வினளயோட்டுக் 
குழுக்களின் சீருனடகள வழக்கமோகதவ பச்னசயும் தங்க 
நதிறமுமோனனவயோகும்.

அவுஸதிரரலியாவின ரதசிய நவரததினககல் ் ் ் ்

தகோதமதகம் தோன் அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய 
நவரத்ததினக்கல் ஆகும். பூர்வீக்க் குடிகள வீரதீரக் 
கனதகளின்படி, வோனவில் ஒன்று பூமினயத் சதோட்டு, 
தகோதமதகத்ததின் நதிறங்கனள உருவோக்கதியதோம்.
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Advance Australia Fair

Australians all let 

For we are one and free;

us rejoice, 

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.

அவுஸதிரரலியாவின ரதசிய கீதம் ் ்
’அட்வோன்ஸ அவுஸததிதரலியோ ஃதபர்’ என்பது தோன் அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய கீதமோகும். 

இனத, அவுஸததிதரலிய குடியுரினமக் சகோண்டோட்டங்கள மறறும் சபரிய அளவிலோன வினளயோட்டு 
நதிகழ்ச்சிகள உளளிட்ட, ததசிய முக்கதியத்துவம் வோய்நத நதிகழ்வுகளின் தபோது போடுகதிறோர்கள. 
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பகுதி இரண்டு

அவுஸ்திரரரலலிய 
ஜனநாயக நம்பிக்னககள், 

உரினமகள் மற்றும் 
சுதந்திரங்கள்
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அவுஸதிரரரலலிய ஜனநொயக 

நமபிகனககள, உரினமகள  

மறறும சுதநதிரஙகள

்

் ் ் ்

் ் ் ் ்

குடியுரினமச் சடங்கதில், நீங்கள அவுஸததிதரலியோவின் ஜனநோயக நம்பிக்னககனளப் பகதிர்நது சகோண்டு, அதன் 
உரினமகனளயும், சுதநததிரங்கனளயும் மததித்து நடப்பீர்கள என்று உறுததியளிக்கதிறீர்கள. நீங்கள அவுஸததிதரலியர்கள 
பகதிர்நது சகோளகதிற, அவுஸததிதரலியோவின் ஜனநோயக நம்பிக்னககனளயும், உரினமகனளயும், சுதநததிரங்கனளயும் புரிநது 
சகோளகதிறீர்கள என்பது மிகவும் முக்கதியமோனதோகும்.

இச்சிறதறட்டின் இநதப் பகுததி, இத்தனகய நம்பிக்னககள, உரினமகள மறறும் சுதநததிரங்கனளப் பட்டியலிடுகதிறது. இன்னும் 
அததிகத் தகவல்களுக்கு, பகுததி 4 – அவுஸததிதரலிய மததிப்புகள என்பனதப் போருங்கள.

நமது ஜனநாயக நமபிகனககள் ் ்

பாராளுமனற ஜனநாயகம் ்
அவுஸததிதரலியோவின் அரசோங்க அனமப்பு போரோளுமன்ற ஜனநோயகமோகும். இநத அனமப்பின் ஒரு பகுததியோக, அரசோங்க 
அததிகோரம் அவுஸததிதரலிய மக்களிடமிருநதத வருகதிறது, ஏசனன்றோல் அவுஸததிதரலியக் குடிமக்கள, போரோளுமன்றத்ததில் 
அவர்களது பிரததிநதிததியோகச் சசயல்படுவதறகோக மக்களுக்கு வோக்களிக்கதிறோர்கள. போரோளுமன்றத்ததிலிருக்கதிற பிரததிநதிததிகள, 
ததர்தல்கள வோயிலோக, அவர்கள எடுக்கதிற முடிவுகளுக்கு, மக்களுக்குப் பததிலளித்தோக தவண்டும்.

சடடததின ஆடசி் ் ் ்
அனனத்து அவுஸததிதரலியர்களும் சட்டத்ததின் சமமோனவர்கதள. சட்டத்ததின் ஆட்சி என்பதன் சபோருள, எவருதம, எநதக் குழுவுதம, 
அல்லது மத விததியுதம சட்டத்ததிறகு தமலோனவர் அல்ல. அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததில் அததிகோரப் பதவினய வகதிப்பவர்கள 
உட்பட, ஒவசவோருவரும், அவுஸததிதரலிய சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிநதோக தவண்டும். இததில், அரசோங்க, சமுதோய மறறும் சமயத் 
தனலவர்கள, அதத தபோல வியோபோரிகள மறறும் கோவல்துனறயினர் ஆகதிதயோர் அடங்குவர்.

அனமதியாக வாழதல் ்
அவுஸததிதரலியர்கள, நதினலயோன அரசோங்க அனமப்தபோடு கூடியததோர் அனமததியோன நோட்டில் வோழ்வததில் சபருமிதம் 
சகோளகதிறோர்கள. அவுஸததிதரலியர்கள, மோறறம் என்பது, விவோதம் வோயிலோகவும், அனமததியோகச் சம்மததிக்கச் சசய்வதன் 
வோயிலோகவும், ஜனநோயக நனடமுனறயிலும் நனடசபற தவண்டுசமன்று நம்புகதிறோர்கள. ஒருவரின் மனனத அல்லது சட்டத்னத 
மோறறுவதறகு வன்முனறனய ஒரு வழியோகக் சகோளவனத நோங்கள நதிரோகரிக்கதிதறோம்.

பினனணியதனதப சபாருடபடுததாமல அனனவருககும 
மரியானதயளிததல

் ் ் ் ் ் ் ்
் ்

அவுஸததிதரலியோவின் ஜனநோயக அனமப்போனது, ஒவசவோரு தனிநபருக்கும், அவர்களது பின்னணியத்னதப் 
சபோருட்படுத்தோமல், அவுஸததிதரலிய சட்டத்ததின் கீழ் உரினமகள மறறும் சமத்துவம் இருக்கதிறது, என்ற சகோளனகயின் 
அடிப்பனடயிலோனதோகும். அனனத்து அவுஸததிதரலியர்களும், இனம், பூர்வீக நோடு, போலினம், போலியல் சோர்பு, ததிருமண 
நதினல, வயது, ஊனம், போரம்பரியம், கலோச்சோரம், அரசியல், சசோத்து அல்லது மதம் ஆகதியவறனறப் சபோருட்படுத்தோமல், 
ஒருவனரசயோருவர், கண்ணியத்ததோடும், மரியோனததயோடும் நடத்ததிக்சகோளள தவண்டும் என்தற எததிர்போர்க்கதிதறோம்.
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நமது சுதநதிரஙகள் ் ்

ரபசசு சுதநதிரம மறறும  
கருதது சுதநதிரம

் ் ் ் ்
் ் ்

கருத்துரினம என்பது ஒரு னமய அவுஸததிதரலிய 
மததிப்போகும், இதுதவ நமது ஜனநோயக அனமப்பின் 
அடித்தளமோகதிறது. தபச்சு சுதநததிரம் என்பதன் சபோருள, 
மக்கள தோங்கள நதினனப்பனத சசோல்லவும் எழுதவும் 
முடியும், அததோடு அவர்களது தயோசனனகனள 
மறறோவர்கதளோடு விவோததிக்கவும் முடியும் என்பததயோகும். 
உதோரணமோக, மக்கள, அவுஸததிதரலிய சட்டங்களுக்கு 
இன்னமும் கழ்ப்படிநது நடக்கதிற வனரயில், எல்லோ 
தநரங்களிலும், அரசோங்கத்னத விமர்சிக்கலோம், அரசோங்க 
முடிவுகளுக்கு எததிரோக அனமததியோன முனறயில் எததிர்ப்புத் 
சதரிவிக்கலோம், அததோடு சட்டத்னத மோறறுவதறகோகப் 
பிரச்சோரம் சசய்யலோம். 

ீ

கருத்துச் சுதநததிரம் என்பதன் சபோருள, மக்கள தங்களது 
கருத்துக்கனள, கனல, சினிமோ, இனச மறறும் இலக்கதியம் 
உட்பட்டவறறின் வோயிலோக சவளிப்படுத்தலோம் 
என்பததயோகும். மக்கள, சமுதோய அல்லது அரசியல் 
விவோதங்களுக்கோகப் சபோது அல்லது தனியோர் 
இடங்களில் கூடுவதறகுச் சுதநததிரமுளளவர்களோவர்.

எல்லோ தநரங்களிலும், தபச்சு மறறும் கருத்துச் 
சுதநததிரங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் தவனளயிலும் 
கூட, அவுஸததிதரலிய சட்டங்களுக்குக் கழ்ப்படிநதோக 
தவண்டும். நோம், மறறவர்களின் தபச்சு மறறும் கருத்து 
சுதநததிரங்கனலயும் மததித்தோக தவண்டும்.

ீ

சஙக சுதநதிரம் ் ்
சங்க உரினம என்பது, சபோதுவோன குறிக்தகோளகனள 
அனடவதறகோக சங்கங்கனள அனமப்பது அல்லது 
சங்கங்களில் தசர்வதறகோன உரினமயோகும். 
உதோரணமோக, அவுஸததிதரலியோவில் மக்கள, அரசியல் 
கட்சி, சதோழிலோளர் சங்கம், மத, கலோச்சோர அல்லது 
சமுதோயக் குழுக்கள தபோன்ற, எநத சட்டப்பூர்வமோன 
ஸதோபனத்ததிலும் தசர்நது சகோளவதறகு 
சுதநததிரமோனவர்களோவர். மக்கள தசர தவண்டோம் 
எனவும் முடிசவடுக்கலோம், அததோடு அப்ப்டிச் சசய்யக் 
கட்டோயப்படுத்த முடியோது.

அவுஸததிதரலியர்கள, அரசோங்க நடவடிக்னக அல்லது ஒரு 
ஸதோபனத்ததிறகு எததிரோக தபோரோட்டம் நடத்துவதறகோக 
மறறோவர்களுடன் தசர்நது கூடலோம். இருநதோலும், 
எல்லோ தநரங்களிலும், அவுஸததிதரலிய சட்டங்களுக்குக் 
கீழ்ப்படிநதோக தவண்டும். இதன் சபோருள, அது தபோன்ற 
கூட்டங்கள அனமததியோனனவயோக இருநதோக தவண்டும், 
அததோடு அனவ எவனரயும் கோயப்படுத்தக்கூடோது அல்லது 
சசோத்னதச் தசதப்படுத்தக்கூடோது.

மதச சுதநதிரம ் ் ்
அவுஸததிதரலியோவில் ஜதடதவோ-கதிறிஸதவப் போரம்பரியம் 
இருக்கதிறது, அததோடு அதனக அவுஸததிதரலியர்கள தங்கனள 
கதிறிஸதவர்கள என்தற சசோல்லிக்சகோளகதிறோர்கள, 
ஆனோலும், அவுஸததிதரலியோவில் எல்லோ சபரிய 
மதங்கனளச் தசர்நதவர்களும் இருக்கதிறோர்கள. 
கதிறிஸதவப் பண்டினககளோன புனித சவளளி, 
ஈஸடர் ஞோயிறு மறறும் கதிறிஸதுமஸ ததினங்கள 
அவுஸததிதரலியோவில் சபோது விடுமுனற நோட்களோகும். 

அரசோங்கமும், சட்டமும், மக்களின் மதம் அல்லது 
நம்பிக்னககள எதுவோக இருநதோலும், அனனத்துக் 
குடிமக்கனளயும் சமமோகதவ நடத்துகதிறது. 
அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற அரசோங்கம் 
மதசோர்பறறதோகும், இதன் சபோருள இது ததவோலயங்கள 
அல்லது மறற மத அனமப்புகளிலிருநது தனிப்பட்ட்தோக 
இயங்குகதிறது என்பதோகும். அவுஸததிதரலியோவிறசகன்று 
எவவித அததிகோரப்பூர்வ ததசிய மதமும் கதினடயோது. 
அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிறவர்கள, அவர்களுக்குப் 
பிடிக்கதிற எநத மதத்னதயும் பின்பறறிக்சகோளளச் 
சுதநததிரமோனவர்கள. அவர்கள எநத மதத்னதயும் 
பின்பறறோமலும் இருநது சகோளளலோம். 

எல்லோ தநரங்களிலும், மதச் சடங்குகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் 
தவனளயிலும் கூட, அவுஸததிதரலிய சட்டங்களுக்குக் 
கழ்ப்படிநதோக தவண்டும். அவுஸததிதரலிய சட்டத்ததிறகும், 
மதப் பழக்கத்ததிறகும் இனடதய ஒரு முரண்போடு எழும் தபோது, 
அவுஸததிதரலிய சட்டதம தமதலோங்கதியதோக இருக்கும்.

ீ
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நமது சமததுவஙகள் ் ்
ஒருவரது போலினம், இனம், ஊனம் அல்லது வயததின் கோரணமோக, அவனர மறறவனரக் கோட்டிலும் வித்ததியோசமோக 
நடத்தவில்னல என்பனத உறுததி சசய்கதிற அதனக சட்டங்கள அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதின்றன.

பாலின சமததுவம் ்
ஆண்களுக்கும், சபண்களுக்கும் அவுஸததிதரலியோவில் சம உரினமகள உளளன. ஒருவரிடம், அவரது போலினத்ததின் 
கோரணமோக போகுபோடு கோட்டுவது சட்டத்ததிறகு விதரோதமோனதோகும்.

சநதரபப சமததுவம மறறும நியாயமாக நடததுதல் ் ் ் ் ் ் ் ்
அவுஸததிதரலியர்கள நமது சமுதோயத்ததில் சம அளவு சநதர்ப்பம் சகோடுப்பனத மததிக்கதிறோர்கள; இனதத் தோன் சபரும்போலும் 
நதியோயமோக நடத்துதல் என்கதிறோர்கள. இதன் சபோருள, வோழ்க்னகயில் ஒருவர் சோததிக்கதிறோர் என்றோல், அது அவரது ததிறனமகள, 
உனழப்பு மறறும் முயறசியின் பலனோல் வர தவண்டுதமசயோழிய, அவரது சசோத்து அல்லது பின்னணியத்ததின் கோரணமோக 
வரக்கூடோது என்பததயோகும். இது, அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததில் முனறப்படியோன வகுப்புப் பிரிவினனகள இல்னல என்பனத 
உறுததி சசய்வதறகோனததயோகும். 

அவுஸதிரரலியக குடியுரினமயின  
சபாறுபபுககளும, சுதநதிரஙகளும

் ் ்
் ் ் ் ் ்

நஙீ்கள ஒரு அவுஸததிதரலியக் குடிமகனோக ஆகதிவிடும் தபோது, உங்களுக்குக் கூடுதல் சபோறுப்புகளும், சுதநததிரங்களும் இருக்கும். 

சபாறுபபுகள-அவுஸதிரரலியாவிறகு நீஙகள எனன சகாடுபபீரகள் ் ் ் ் ் ் ் ் ்
ஒரு அவுஸததிதரலியக் குடிமகனோக நீங்கள சசய்தோக தவண்டியனவ:

• அவுஸததிதரலியச் சட்டங்களுக்குக் கழ்ப்படிதல்ீ

• மத்ததிய மறறும் மோகோண அல்லது பிரததசத் ததர்தல்களிலும், தீர்மோனத்ததிலும் வோக்களித்தல்

• ததனவ எழும் நதினலயில் அவுஸததிதரலியோவிறகுத் துனண நதிறறல்

• அனழக்கும் பட்சத்ததில் நீததிமன்றத்ததில் தசனவபுரிதல்

சுதநதிரஙகள-அவுஸதிரரலியா உஙகளுககு எனன சகாடுககும் ் ் ் ் ் ் ் ்
ஒரு அவுஸததிதரலியக் குடிமகனோக நீங்கள சசய்துசகோளளக் கூடியனவ:

• மத்ததிய மறறும் மோகோண அல்லது பிரததசத் ததர்தல்களிலும், தீர்மோனத்ததிலும் வோக்களித்தல்

• சவளிநோடுகளில் பிறநத குழநனதகளுக்கு, வோரிசோக அவுஸததிதரலிய குடிமகன்களோக விண்ணப்பித்தல்

• அவுஸததிதரலிய அரசுப் பணியில் அல்லது அவுஸததிதரலிய போதுகோப்புப் பனடயில் தவனலசயோன்றுக்கு விண்ணப்பித்தல் 

• போரோளுமன்றத்ததிறகுத் ததர்நசதடுக்கப்சபற நோடுதல்

• ஒரு அவுஸததிதரலிய கடவுச்சீட்டிறகு விண்ணபித்து, மறுபடியும் அவுஸததிதரலியோவிறகுள சுதநததிரமோக நுனழதல்

• சவளிநோட்டில் இருக்னகயில், ஒரு அவுஸததிதரலிய அததிகோரியினிடத்ததில் தூதரக உதவினயக் தகட்டல்.
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சபாறுபபுகள:் ்

அவுஸதிரரலியச சடடஙகளுககுக கீழபபடிக் ் ் ் ் ் ் ்
அரசோங்கத்ததில் இருக்கதிற நமது பிரததிநதிததிகள, 
ஒழுங்கோன, சுதநததிரமோன மறறும் போதுகோப்போன 
சமுதோயத்னதப் பரோமரிப்பதறகோகவும், நமது 
உரினமகனளப் தபணிக்கோப்பதறகோகவும், சட்டங்கனள 
உருவோக்குகதிறோர்கள. அவுஸததிதரலியக் குடிமக்கள 
அனனவரும், அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற மறறவர்களும், 
அவுஸததிதரலிய சட்டங்களுக்குக் கழீ்ப்படிநதோக தவண்டும். 

அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற சில முக்கதியமோன 
சட்டங்கள குறித்த இன்னும் அததிகத் தகவல்கனள 
பகுததி 3, அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற சரசோங்கமும், 
சட்டமும்என்ற பகுததியில் கோணலோம்.

மததிய மறறும மாகாண அலலது  

பிரரதசத ரதரதலகளிலும, ஒரு  

தீரமானததிலும வாககளிததல

் ் ் ்

் ் ் ்

் ் ் ் ் ்
18 வயது அல்லது அதறகு தமறபட்ட அனனத்து 
அவுஸததிதரலியக் குடிமக்களுக்கும், வோக்களித்தல் என்பது 
ஒரு முக்கதியமோன சபோறுப்பும், உரினமயும், சுதநததிரமுமோகும். 

18 வயது அல்லது அதறகு தமறபட்ட அனனத்து 
அவுஸததிதரலியக் குடிமக்களுக்கு, மத்ததிய மறறும் மோகோண 
அல்லது பிரததசத் ததர்தல்களிலும், அவுஸததிதரலிய 
அரசியலனமப்னப மோறறுவதறகோன வோக்களிப்போன, ஒரு 
தீர்மோனத்ததிலும் வோக்களித்தல் என்பது ஒரு சபோறுப்போகும். 
இப்படிச் சசய்வதன் வோயிலோக, அவுஸததிதரலியோனவ 
எவவிதம் அரசோளுகதிறோர்கள, அதன் எததிர்கோலத்ததிறகு 
எவவிதம் பங்களிக்கதிறோர்கள என்பததில் அவுஸததிதரலியக் 
குடிமக்களுக்கு ஒரு குரல் இருக்கும். 

மத்ததிய மறறும் மோகோண அல்லது பிரததசத் ததர்தல்களில் 
வோக்களிப்பது என்பது கட்டோயமோனதோகும். சில 
மோகோணங்களில், உளளோட்சி அரசோங்கத் ததர்தல்களில் 
வோக்களிப்பது கட்டோயமோநதோக இல்லோமல் இருக்கலோம். 

அவுஸததிதரலியோவின் அரசியலனமப்பு குறித்த  
இன்னும் அததிகத் தகவல்கனள பகுததி 3, 
அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற அரசோங்கம் மறறும்  
சட்டம் என்ற பகுததியில் கோணலோம்.

ரதனவ எழும நினலயில 

அவுஸதிரரலியாவிறகுத துனண நிறறல

் ்

் ் ் ் ்
அவுஸததிதரலிய போதுகோப்புப் பனடயில் தன்னோர்வத்ததோடு 
தசனவயோறறும் தவனளயில், ததனவ எழும் தநரத்ததில் 
அவுஸததிதரலியோனவத் தறகோப்பது ஒரு அவுஸததிதரலிய 
குடிமகனின் கடனமயோகும். அவசியமோனோல், 
அவுஸததிதரலிய குடிமக்கள அனனவரும், ஒன்றோகச் 
தசர்நது ததசத்னதயும், அதன் வோழ்க்னக முனறனயயும் 
தர்க்கோப்பதறகுத் தங்கனள அர்ப்பணித்துக் சகோளவது 
இன்றியனமயோததோகும். 

அனழககும படசததில நடுவர  

மனறததில ரசனவபுரிதல

் ் ் ் ் ்

் ் ் ்
தகட்கதிற பட்சத்ததில், நடுவர் மன்ற தசனவ புரிவது, 18 
வயது அல்லது அதறகு தமறபட்ட அவுஸததிதரலியக் 
குடிமக்களின் சபோறுப்போகும். ஒரு நடுவர் மன்றம் 
என்பது, சோதோரண அவுஸததிதரலிய ஆண்கள மறறும் 
சபண்கனளக் சகோண்டததோர் குழுவோகும், இவர்கள 
நீததிமன்ற வழக்சகோன்றில் சோட்சியத்னத தகட்டு, ஒருவர் 
குறறவோளியோ இல்னலயோ என்பனத முடிவு சசய்கதிறோர்கள. 

ததர்தல் பட்டியலில் இருக்கதிற அவுஸததிதரலிய குடிமக்கனள 
நடுவர் மன்றசமோன்றில் பணிபுரியுமோறு தகட்கலோம். நடுவர் 
மன்ற தசனவ, நீததிமன்ற அனமப்பு சவளிப்பனடயோனதும், 
நதியோயமோனதுமோக இருக்கதிறது என்பனத உறுததி 
சசய்வதறகோனததயோகும்.
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சுதநதிரஙகள் ் ்

அவுஸ்திரரலிய அரசுப் பணியிலும், அவுஸ்திரரலிய பாதுகாப்புப் பனடயிலும் பணிபுரிய 

விண்ணப்பித்தல்
அவுஸததிதரலிய குடியுரினமயின் ஒரு சுதநததிரமோனது, அவுஸததிதரலிய அரசுப் பணியில் ஒரு தவனலக்கோக விண்ணபித்து, 
அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்ததிறகோகப் பணியோறறுவததயோகும், உதோரணமோக, சர்வீசஸ அவுஸததிதரலியோவில் அல்லது 
அவுஸததிதரலிய வரி (ATO) அலுவலகத்ததில் பணிபுரிவதோகும்.

அவுஸததிதரலிய குடிமக்களுக்கு, அவுஸததிதரலிய போதுகோப்புப் பனடயில் (இரோணுவம், கப்பறபனட, மறறும் விமோனப்பனட) 
தவனலசயோன்றுக்கோக விண்ணப்பிப்பதறகோன உரினமயும் உளளது.

பாராளுமனறததிறகுத ரதரநசதடுககபபட நாடுதல் ் ் ் ் ் ் ் ்
18 வயது அல்லது அதறகு தமறபட்ட வயதுனடய அவுஸததிதரலிய குடிமக்களும், இரட்னடக் குடியுரினம இல்லோதவர்களுமோனவர்கள, 
மத்ததிய, மோகோண அல்லது பிரததச அளவில் போரோளுமன்றத்ததிறகுத் ததர்நசதடுக்கப்பட நோடலோம். அவுஸததிதரலிய 
போரோளுமன்றத்ததில் தசனவபுரிவது என்பது மரியோனதக்குரியதும், கடும் சபோறுப்புளளதுமோகும்.

ஒரு அவுஸதிரரலிய கடவுசசீடடிறகு விணணபிதது, மறுபடியும அவுஸதிரரலியாவிறகுள 

சுதநதிரமாக நுனழதல

் ் ் ் ் ் ் ் ் ்

் ்
நீங்கள ஒரு அவுஸததிதரலியக் குடிமகனோக ஆகதிவிடும் தபோது, நீங்கள அவுஸததிதரலியோவில் சுதநததிரமோகப் பணியோறறுவதறகோன 
உரினமயுளளது. அவுஸததிதரலிய கடவுச்சீட்டு ஒன்றுக்கு விண்ணபிப்பதறகோன சுதநததிரமும் உங்களுக்குளளது. நீங்கள, 
ஒரு அவுஸததிதரலியக் குடிமகனோக சவளிநோட்டிறகுப் பயணிக்கும் தபோது, வீசோ ததனவயில்லோமதலதய அவுஸததிதரலியோ 
ததிரும்புவதறகோன சுதநததிரம் உங்களுக்குளளது.

சவளிநாடடில இருககும ரபாது, ஒரு அவுஸதிரரலிய அதிகாரியிடம தூதரக உதவினயக ரகடபது் ் ் ் ் ் ் ்
அதனக நோடுகலில், அவுஸததிதரலியோவிறகு தூதரகம், துனணத்தூதரகம், தூதரக அலுவலகம் இருக்கதிறது. நீங்கள சவளிநோட்டில் 
இருக்கும் தவனளயில், ததனவ ஏறபடும் கோலத்ததில், ஒரு அவுஸததிதரலிய அரசோங்க அததிகோரியிடமிருநது, உங்களோல் உதவி தகடுப் 
சபற முடியும். இததில், உளநோட்டுக் குழப்பம் மறறும் இயறனகப் தபரிடர்கள தபோன்ற அவசரகோல நதினலனமகள அடங்குகதிறது. 

அவுஸததிதரலிய அலுவலர்களோல், சவளிநோட்டில் இருக்கும் அவுஸததிதரலிய குடிமக்களுக்கு அவசர கோல கடவுச்சீட்டு 
சகோடுப்பததிலும், விபத்து, கடும் சுகவீனம் அல்லது மரணம் எனும் நதினலயில் ஆதலோசனனயும், ஆதரவு தருவததிலும் உதவ முடியும். 

இன்சனோரு நோட்டில் இருக்கும் தபோது, நீங்கள அநத நோட்டின் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிநதோக தவண்டும்.

சவளிநாடுகளில பிறநத குழநனதகளுககு, வாரிசாக அவுஸதிரரலிய குடிமகனகளாக 

விணணபபிததல

் ் ் ் ் ்

் ் ் ்
அவுஸததிதரலிய குடிமக்கள, சவளிநோடுகளில் பிறநத குழநனதகளுக்கு, வோரிசோக அவுஸததிதரலிய குடிமகன்களோக 
விண்ணப்பிக்கலோம். 

அவுஸதிரரலிய சமுதாயததில பஙரகறறல் ் ் ் ் ்
அனனத்துக் குடிமக்களும், சமுதோயத்ததில் தீவிரமோகப் பங்தகறகுமோறு அவுஸததிதரலியோ ஊக்குவிக்கதிறது. சுறுசுறுப்போன 
குடிமக்கள, அவுஸததிதரலியோவின் எததிர்கோலத்னத வடிவனமப்பததில் சபோறுப்பும் சுதநததிரமும் எடுத்துக்சகோளகதிறோர்கள. 
உதோரணமோக, நீங்கள உங்களுக்குப் பக்கத்ததில் உளள அல்லது உங்கள பகுததியில் உளள சமுதோய ஸதோபனங்களில் தசர்நது 
சகோளளலோம், சமுதோய அல்லது சமூகப் பணிகனளத் தன்னோர்வத்ததோடு சசய்யலோம், ஒரு கனலகள அல்லது கலோச்சோர 
ஸதோபனத்ததில் தசரலோம், அததோடு, அரசியல் வோழ்வில் தீவிரமோகப் பங்தகறகலோம்.

வரி சசலுத்துவதும், அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததிறகு தநரடியோகப் பங்களிக்கும் ஒரு விதமோகும், அததோடு இது சட்டப்படி 
அவசியமோகதிறது. வரினய நீங்கள சம்போததிக்கதிற பணத்ததில் இருநதத சசலுத்துகதிறீர்கள, அது ஒரு தவனலயிலிருநததோ, ஒரு 
வியோபோரம் அல்லது முதலீட்டிலிருநததோ சசலுத்துகதிறீர்கள, அததோடு அனத (ATO) அலுவலகதம வசூலிக்கதிறது. அதனக சரக்குகள 
மறறும் தசனவகளிலும் வரிகள இருக்கதின்றன. அநத ATO, அனனத்துக் குடிமக்களும் சரியோன அளவு வரினயச் சசலுத்துவதறகோன 
அவர்களது உரினமகனளயும், கடனமகனளயும் சதரிநது னவத்ததிருக்கதிறோர்கள என்பனதப் போர்த்துக் சகோளகதிறது.

அவுஸததிதரலியர்கள அனுபவிக்கதிற அதனகப் பலன்கள, வரிகள மூலமோகதவ சோத்ததியமோகதின்றன. வரிகனள, அரசோங்கம் 
நதிததியளிக்கதிற சுகோதோரக்கவனிப்பு மறறும் கல்வி, போதுகோப்பு, சோனலகள மறறும் இருப்புப்போனதகள மறறும் சமுதோயப் போதுகோப்பு 
உளளிட்ட தசனவகளில் சசலவிடுகதிறோர்கள. 

உனழத்து வரிகனளச் சசலுத்துவதன் மூலமோக, நீங்கள இத்தனகய முக்கதியமோன தசனவகனள அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததிறகு 
வழங்க நீங்கள துனணபுரிகதிறீர்கள. தசனவகளுக்குப் பணம் சகோடுப்பதறகோக, மோகோண மறறும் பிரததச அரசுகளும், உளளோட்சி 
மன்றங்களும் கூட வரிகனள வசூல் சசய்கதின்றன. இச்தசனவகள, இன்னறக்கு இருக்கும் அனமததியோனதும், வளமோனதுமோன 
நோடோக அவுஸததிதரலியோனவ ஆக்க உதவுகதின்றன. 
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பகுதி மூன்று

அவுஸ்திரரலியாவில் 
இருக்கும் அரசாங்கமும்

சட்டமும்
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அவுஸதிரரலியொவில இருககும 

அரசொஙகமும சடடமும

் ் ் ்

் ் ் ்

குடியுரினமச் சடங்கதில், நீங்கள அவுஸததிதரலிய சட்டங்கனளக் கனடபிடித்து, அவறறுக்குக் கீழ்ப்படிய 
உறுததிசமோழியளிக்கதிறீர்கள. அவுஸததிதரலியோவின் அரசோங்க அனமப்பு, ஒரு போரோளுமன்ற ஜனநோயகமோகும். இநத அரசோங்க 
அனமப்னபயும், நமது போரோளுமன்ற ஜனநோயகத்ததில் எவவிதமோகச் சட்டங்கனள இயறறுகதிறோர்கள என்பனதயும், அவறனற 
எவவிதமோக நதிர்வகதிக்கதிறோர்கள என்பனதயும் புரிநது சகோளவது உங்களுக்கு முக்கதியமோனதோகும். ஒரு குடிமகனோக, நீங்கள 
எவவிதம் நோட்ட நடத்துவததில் குரல் சகோடுப்பீர்கள என்பனதப் புரிநது சகோளவதும் முக்கதியமோனதோகும்.

நான எவவிதம குரல சகாடுபபது?் ் ் ் ்

வாககளிததல் ் ்
பகுததி 2 இல் தகோடிட்டுக் கோண்பித்துளளபடி, அவுஸததிதரலியோவில், 18 வயது அல்லது அதறகு தமறபட்ட வயதுனடய குடிமக்கள, 
மத்ததிய, மோகோண, மறறும் பிரததசத் ததர்தல்களிலும், அரசியலனமப்பு மோறறம் குறித்த தீர்மோனத்ததிலும் வோக்களிக்க பததிவு 
சசய்துசகோண்டோக தவண்டும். 

அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்ற ஜனநோயகத்ததில், போரோளுமன்றத்ததில் தங்களுக்குப் பிரததிநதிததியோகச் சசயல்பட ஒருவருக்கு 
வோக்களிப்பதன் மூலமோக எவவிதம் அவுஸததிதரலியோனவ ஆளுகதிறோர்கள என்பததில் குடிமக்கள குரல் சகோடுக்க முடியும். நீங்கள 
சரியோன முனறயில் பததிவுசசய்து சகோளளவில்னல என்றோல், உங்களோல் ததர்தசலோன்றில் வோக்களிக்க இயலோது. 

வோக்களிப்பது என்பது அவுஸததிதரலிய ததர்தல்களில், அல்லது அரசியலனமப்பு மோறறம் குறித்தத் தீர்மோனங்கள இருநதோல், 
அவறறில் கட்டோயமோனதோகும்.

அவுஸததிதரலிய ததர்தல் ஆனணயம் (AEC) ஒரு கோமன்சவல்த் முகனமயோகும், இதுதவ மத்ததியத் ததர்தல்கனளயும், 
தீர்மோனங்கனளயும் நடத்துவதறகும், கோமன்சவல்த் ததர்தல் பட்டியனலப் பரோமரிப்பதறகும் சபோறுப்போனதோகும். இநத AAA 
அரசோங்க சோர்பறறதோகும். அரசியல் கட்சிகதளோ அல்லது அரசோங்கத்ததில் இருப்பவர்கதளோ, AAA யின் முடிவுகளில் தனலயிட 
முடியோது.

அவுஸததிதரலியோவில், ததர்தல் ஒன்றில் வோக்களிப்பது என்பது இரகசிய ஓட்சடடுப்பு முனறயிலோனதோகும், ஆகதவ எநத 
வோக்கோளருக்கும் வோக்களிப்பதறகு உங்களுக்கு சுதநததிரமும், போதுகோப்பும் உண்டு. நீங்கள யோருக்கு வோக்களித்ததிருக்கதிறீர்கள 
என்பனத நீங்கள சதரிவு சசய்தோசலோழிய, தவறு எவரும் சதரிநதுசகோளள அனுமததியில்னல. நீங்கள ததர்தல் ஒன்றில் 
வோக்களிக்கவில்னல என்றோதலோ அல்லது வோக்களிக்கோமல் இருநததறகு சரியோன கோரணம் இல்னல என்றோதலோ, நீங்கள 
அபரோதம் சசலுத்த தவண்டியிருக்கலோம். கட்டோய வோக்களிப்சபன்பது, யோர் ஆட்சி சசய்வது மறறும் போரோளுமன்றத்ததில் 
அவர்களுக்கு யோர் பிரததிநதிததியோக இருப்பது என்பததில் மக்கள குரல் சகோடுக்க முடியும் என்பனதப் போர்த்துக் 
சகோளவதறதகயோகும். 

உஙகளது பிரதிநிதிகளிடம விஷயஙகனள எழுபபுதல் ் ் ் ்
அவுஸததிதரலியக் குடிமக்கள, அரசோங்கக் சகோளனக குறித்து அவர்களுக்கு இருக்கதிற கவனலகனள எழுப்புவதறகு அவர்களது 
ததர்நசதடுத்த பிரததிநதிததினயத் சதோடர்பு சகோளளலோம். இநத விதத்ததில், ஒரு சட்டங்கனள இயறறுவததிலும், ஒரு அரசோங்கத்ததின் 
சகோளனககளிலும், எல்லோ அவுஸததிதரலியர்களும் குரல் சகோடுக்க முடியும். ஒரு சட்டத்னத மோறற தவண்டியிருப்பதோக 
குடிமக்களில் ஒருவர் அவரது ததர்நசதடுத்த பிரததிநதிததியிடம் சசோல்கதிற பட்சத்ததில், அவர் என்ன ஆதலோசனன சசோல்கதிறோர் 
என்பனத ததர்நசதடுத்துளள அநதப் பிரததிநதிததி பரிசீலிக்க தவண்டும். 
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நமது அரசாஙக அனமபனப நாம எவவிதம 
நினலநாடடுகிரறாம?

் ் ் ் ்
் ்

கூடடனமபபு் ்
பிரிட்டிஷ் குடிதயறறத்ததிறகுப் பிறகும், 1901 ஆம் ஆண்டிறகு முன்னும், அவுஸததிதரலியோ ஆறு தனித்தனியோன, சுய ஆட்சி சபறற 
கோலனிகளோல் ஆனதோகதவ இருநதது.

ஒவசவோரு கோலனிக்கும், அதறசகன, போதுகோப்பு, குடிவரவு, தபோல், வர்த்தகம் மறறும் தபோக்குவரத்து சம்பநதமோக, சசோநதமோக 
அரசியலனமப்பும், சட்டங்களும் இருநதன. ஆயினும், இது கோலனிகளுக்கு இனடதய சிரமங்கனள உண்டோகதியது. உதோரணமோக, 
கோலனிகளுக்கு இனடதய நனடசபறற வர்த்தகமும், தபோக்குவர்த்தும், அததிக சசலவு பிடிப்பதோகவும், சமதுவோகவும் 
இருநதது, அததோடு எல்னலகளுக்கு இனடதய சட்டத்னத அமல்படுத்துவதும் சிரமமோனதோகதவ இருநதது. அத்தனித்தனி 
கோலனிகளிடத்ததில், வலுவிழநத போதுகோப்பு அனமப்தப இருநதது. 

அதன் வினளவோக, மக்கள கோலனிகனள இனணத்து, ஒதர ஒறனற ததசமோக ஆக்க விரும்பினோர்கள. அததி முக்கதியமோக, 
அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய அனடயோளம் உருவோக ஆரம்பித்தது. வினளயோட்டு அணிகள சர்வததச அளவில் 
அவுஸததிதரலியோவின் பிரததிநதிததியோகச் சசயல்பட்டன, அததோடு அவுஸததிதரலியோவின் கலோச்சோரம், பிரபல போடல்கள, 
சசய்யுளகள, கனதகள மறறும் கனலயில் உருவோகதி வநதது.

ததசத்னத இனணப்பது என்பது ஒரு சிரமமோன பணியோகும், ஆனோல் கோலப்தபோக்கதில், ஒதர அவுஸததிதரலியோ என்ற தயோசனன 
உண்னமயோகதிப் தபோனது. ஜனவரி 1, 1901 அன்று, மோகோணங்களின் கூட்டோட்சியின் கீழ் கோலனிகனள ஒன்றினணத்து, 
அவுஸததிதரலிய கோமன்சவல்த் என்றோனது. 

அவுஸதிரரலிய அரசியலனமபபு் ்
அவுஸததிதரலிய கோமன்சவல்த் அரசியலனமப்புச் சட்டம் 1900 
(அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்பு) தோன் அவுஸததிதரலிய 
அரசோங்கத்ததிறகோன அடிப்பனட விததிகனள அனமத்துத் 
தருகதிற சட்டப்பூர்வ ஆவணமோகும். அவுஸததிதரலிய 
அரசியலனமப்னப உளளபடி, 1900 ஆம் ஆண்டில் 
பிரிட்டிஷ் போரோளுமன்றச் சட்டத்ததின் ஒரு பகுததியோகதவ 
நதினறதவறறினோர்கள. ஜனவரி 1, 1901 ஆம் ஆண்டில், 
அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்பு அமலுக்கு வநதது, 
அவுஸததிதரலிய கோலனிகள ஒதர சுதநததிரமோன ததசமோகதியது: 
அதுதவ அவுஸததிதரலிய கோமன்சவல்த் ஆகும்.

அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்பு தோன், பிரததினிததிகள 
சனபனயயும், சசனட் சசனபனயயும் சகோண்ட, 
அவுஸததிதரலிய கோமசவல்த் போரோளுமன்றத்னத 
அனமத்தது. இநத அரசியலனமப்பு, அவுஸததிதரலிய 
உயர் நீததிமன்றத்னதயும் அனமத்தது, இதறகுத் தோன் 
அவுஸததிதரலிய சட்டங்கனளப் பயன்படுத்துவறகும், 
சபோருளபடுத்துவதறகும் உச்சகட்ட அததிகோரம் இருக்கதிறது.

அவுஸததிதரலிய மக்கள, 1967 ஆம் ஆண்டில், பூர்வீகக் 
குடிகனள மக்கட்சதோனகக் கணக்சகடுப்பில் தசர்த்துக் 
சகோளள அனுமததிக்க 90 சதவீத மக்கள ‘ஆம்’ என்று சசோன்ன 
தீர்மோனம் தபோன்று, தீர்மோனம் ஒன்றுக்கு வோக்களிப்பதன் 
வோயிலோக அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்னப 
மோறறிக்சகோளளலோம். 

தீர்மோனம் ஒன்றில், அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்னப 
மோறறுவதறகு ‘இரட்னடப் சபரும்போன்னம’ இருநதோக 
தவண்டும். அதோவது, சபரும்போன்னம மோகோணங்களில் 
இருக்கதிற சபரும்போன்னம வோக்கோளர்களும், 
ததசம் முழுவததிலும் இருக்கதிற சபரும்போன்னம 
வோக்கோளர்களுமோகதிய இருவரும், அம்மோறறத்ததிறகோக 
வோக்களித்தோக தவண்டும்.

அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்பு
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அரசாஙக அதிகாரதனத எவவிதம 
கடடுபபடுததுகிறாரகள?

் ் ் ்
் ் ் ் ்

அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்பு, எல்லோ அததிகோரத்னதயும் ஒருவதர, ஒரு குழுதவ பிடித்து னவத்துக் சகோளவனதத் 
தடுப்பதறகோக, அரசோங்க அததிகோரத்னத, சட்டம் இயறறும் (போரோளுமன்றம்), நதிர்வோகம் சசய்யும் (உதோரணமோக பிரதமர் மறறும் 
அனமச்சரனவ) மறறும் நீததிமன்ற அததிகோரங்கள (நீததிபததிகள) ஆகதிதயோருக்கதினடதய பகதிர்நது சகோடுக்கதிறது.

சடடம இயறறும அதிகாரம் ் ் ் ்
சட்டம் இயறறும் அததிகோரம் என்பது சட்டங்கனள உருவோக்குவதறகோன அததிகோரமோகும். அவுஸததிதரலியோவில், 
போரோளுமன்றத்ததிறகுத் தோன் சட்டங்கனள இயறறவும், மோறறவும் அததிகோரம் உளளது. போரோளுமன்றமோனது, அவுஸததிதரலிய 
மக்கள ததர்நசதடுத்த பிரததிநதிததிகளோல் ஆனதோகும்.

நிரவாக அதிகாரம் ்
நதிர்வோக அததிகோரம் என்பது, சட்டங்கனளப் புழக்கத்ததில் சகோண்டுவருவதறகோன அததிகோரமோகும். நதிர்வோகதிகளில், பிரதமர் 
அவுஸததிதரலிய அரசோங்க அனமச்சர்கள மறறும் கவர்னர் சஜனரல் ஆகதிதயோர் அடங்குவர். அனமச்சர்கதள அரசோங்கத் 
துனறகளுக்குப் சபோறுப்போனவர்களோவர்.

நீதிததுனற அதிகாரம் ்
நீததிபததிகளுக்தக சட்டத்ததிறகுப் சபோருள சகோடுத்து அனத அமல்படுத்துவதறகோன அததிகோரம் உளளது. நீததிமன்றங்களும், 
நீததிபததிகளும், போரோளுமன்றம் மறறும் அரசோங்கத்னதச் சோரோதவர்களோவர்.

இத்தனகய அததிகோரங்கனள, அவுஸததிதரலிய அரசியலனமப்பில் எழுததியிருக்கதிறோர்கள.

அவுஸதிரரலியாவின தனலனம அதிகாரி யார?் ் ்
அவுஸததிதரலியோவின் தனலனம அததிகோரி, அவுஸததிதரலிய இரோணி ஆவோர், அவதர மகோ கனம் சபோருநததிய இரோணி 2 ஆம் 
எலிசசபத் ஆவோர்.

அவுஸததிதரலிய இரோணி தோன், அவுஸததிதரலிய பிரதமரின் 
ஆதலோசனனயின் தபரில், அவுஸததிதரலியோவில் கவர்னர் 
சஜனரலோக தனது பிரததிநதிததினய அமர்த்துகதிறோர். கவர்னர் 
சஜனரல், அனனத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் சோர்பில்லோமல் 
சசயல்படுகதிறோர். இரோணிக்கு, அரசோங்கத்ததின் அன்றோடப் 
பணிகளில் பங்கதிருக்கோது. 

ஒவசவோரு மோகோணத்ததிலும் ஒரு கவர்னர் இருக்கதிறோர், அவர் 
கவர்னர்-சஜனரனல ஒத்தததோர் போங்கதில், இரோணியின் 
பிரததிநதிததியோகச் சசயல்படுகதிறோர்.

அரசியலனமபபு சாரநத முடியாடசி் ் ் ்
அவுஸததிதரலியோ ஒரு அரசியலனமப்பு சோர்நத 
முடியோட்சியோகும், இதன் சபோருள, இரோணி தோன் 
அவுஸததிதரலியிஆவின் தனலனம நதிர்வோகதியோவோர், ஆனோல் 
அவர் அரசியலனமப்பிறகு ஏறபதவ சசயல்பட தவண்டும். 
இரோணி அவுஸததிதரலியோவில் வசிப்பததில்னல என்பதோல், 
அவரது அததிகோரங்கனள அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற 
கவர்னர்-சஜனரலுக்கு பகதிர்நதளித்துளளோர். 

அவுஸததிதரலியோவின் போரோளுமன்ற ஜனநோயக அனமப்பு, 
தனித்துவமோக அவுஸததிதரலியோ சோர்நத ஒரு விதத்ததில் 
பிரிட்டிஷ் மறறும் வட அசமரிக்கப் போரம்பரியங்கனளப் 
பிரததிபலிக்கதிறது. அவுஸததிதரலிய அனமப்பில், 
அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்ததின் தனலவர் தோன் 
பிரதமரோவோர்.

மகோ கனம் சபோருநததிய இரோணி 2 ஆம் எலிசசபத்
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கவரனர சஜனரலின பஙகு் ் ் ்
கவர்னர் சஜனரல் அரசோங்கத்ததின் ஒரு அங்கமல்ல, அததோடு அவர் நடுநதினலயோனவரோகதவ இருநதோக தவண்டும்.

கவர்னர்-சஜனரலின் பங்கதில் அடங்குபனவ:

• அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்றம் நதினறதவறறுகதிற அனனத்து மதசோதோக்களிலும் னகசயோப்பமிட்டு சட்டமோக்குதல் (இனதத் தோன் அரச 

இனசவு என்கதிதறோம்)

• சடங்கோச்சோரமோன கடனமகனளச் சசய்து முடிப்பது

• அவுஸததிதரலிய அரசோங்கம் மறறும் அதன் அனமச்சர்கள, மத்ததிய நீததிபததிகள மறறும் மறற அததிகோரிகளின் நதியமனத்னத 

அங்கீகரித்தல்

• மத்ததிய ததர்தலுக்கோன நனடமுனறனய ஆரம்பித்தல்

• அவுஸததிதரலிய போதுகோப்புப் பனடயின் தனலமக் கட்டுப்போட்டுன அததிகோரியோகச் சசயல்படுதல்

கவர்னர் சஜனரலுக்கு, குறிப்பிட்ட சூழ்நதினலகளில் மட்டுதம உபதயோகதிக்க முடிகதிற ‘தனி அததிகோரங்கள’ என்று சசோல்கதிற 
பிரத்ததிதயக அததிகோரங்களும் இருக்கதின்றன.

அவுஸதிரரலிய தனலவரகளில ஒருசிலர யாவர?் ் ் ் ்

தனலனம அரசு நிரவாகி்
அவுஸததிதரலிய இரோணி

கவரனர சஜனரல் ் ்
அவுஸததிதரலிய அரசு தனலனம நதிர்வோகதியின் பிரததிநதிததி

கவரனர் ்
ஒவசவோரு அவுஸததிதரலிய மோகோணத்ததிலும் இருக்கதிற 
அரசு தனலனம நதிர்வோகதியின் பிரததிநதிததி

பிரதமர்
அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத் தனலவர்

முதலவர் ்
மோகோண அரசோங்கத் தனலவர்

முதலனமசசர் ்
பிரததச அரசோங்கத் தனலவர்

அரசாஙக அனமசசர் ் ்
அரசோங்கத்ததின் ஒரு பகுததிக்குப் சபோறுப்போக இருக்க 
ஒரு அரசோங்கத் தனலவர் சதரிவு சசய்துளள ஒரு 
போரோளுமன்ற உறுப்பினர்

பாராளுமனற உறுபபினர (MP)் ் ்
இவர், அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்றத்ததில், அல்லது 
மோகோணப் போரோளுமன்றத்ததில், அவுஸததிதரலிய மக்கள 
சதரிநசதடுத்த பிரததிநதிததியோவோர்

சசரனடடர் ்
இவர், அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்றத்ததில், 
ஒரு மோகோணம் அல்லது பிரததசத்ததின் மக்கள 
சதரிநசதடுத்த பிரததிநதிததியோவோர்

ரமயர அலலது னஷயர பிரசிசடணட் ் ் ் ்
உளளோட்சி அரசின் தனலவர்

கவுனசிலர் ்
உளளோட்சி மன்றம் ஒன்றின் மக்கள சதரிநசதடுத்த 
உறுப்பினர்

அவுஸதிரரலியானவ எவவிதம அரசாளுகிறாரகள் ் ் ் ்

அவுஸதிரரலிய அரசாஙகம் ் ்
அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்னத கூட்டோட்சி அரசோங்கம் அல்லது கோமன்சவல்த் அரசோங்கம் என்று சசோல்கதிறோர்கள. அரசோங்கம் என்பது, 

அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்ற உறுப்பினர்களோல் ஆனது, அது இரண்டு அனவகனளக் சகோண்டது:

• பிரததிநதிததிகள சனப

• சசதனட்.

மத்ததிய ததர்தல் ஒன்றில், அவுஸததிதரலிய குடிமக்கள, போரோளுமன்றத்ததின் ஒவசவோரு அனவக்குமோன பிரததிநதிததிகனளத் 
சதரிநசதடுக்க வோக்களிக்கதிறோர்கள. 
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பிரதிநிதிகள சனப்
பிரததிநதிததிகள சனப என்பது அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்றத்ததில் 
இருக்கதிற இரு அனவகளில் ஒன்றோகும். பிரததிநதிததிகள சனபயின் 
மறற சபயர்கள, கீழ் அனவ அல்லது மக்கள அனவ ஆகும். 

அவுஸததிதரலியோனவ மத்ததிய ததர்தல் சதோகுததிகளோகப் 
பிரித்துளளோர்கள. போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கள (MPs) 
அவர்களது ததர்தல் சதோகுததியில் மக்களுக்குப் பிரததிநதிததிகளோகச் 
சசயல்படுகதிறோர்கள. 

ஒவசவோரு மோகோணத்ததிறகும், பிரததசத்ததிறகுமோன MP-களின் 
எண்ணிக்னக, அநதநத மோகோணம் அல்லது பிரததசத்ததில் 
இருக்கதிற மக்களின் எண்ணிக்னக அடிப்பனடயிலோனதோகும். 
ஒட்டுசமோத்தத்ததில், பிரததிநதிததிகள சனபக்கு 150-க்கும் தமறபட்ட 
உறுப்பினர்கள சதரிவு சசய்யப்படுகதிறோர்கள.

போரோளுமன்ற உறுப்பினர்களும், சசதனட்டர்களும், அவுஸததிதரலிய 
போரோளுமன்றத்ததில் இயறறுகதிற புததிய சட்ட முன்மடிவுகனள 
விவோததிக்கதிறோர்கள பிரததிநதிததிகள சனபயின் பங்கு, புததிய 
சட்டங்களுக்கோன முன்மடிவுகளில் அல்லது சட்டங்களில் சசய்கதிற 
மோறறங்கனளப் பரிசீலித்து, விவோததித்து, வோக்களிப்பதும், ததசிய 
முக்கதியத்துவம் வோய்நத விஷயங்கனள விவோததிப்பதுமோகும்.

சசரனட்
சசதனட் என்பது, அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்றத்ததில் 
இருக்கதிற இன்சனோரு அனவயோகும். சசதனட்னட சில 
தநரங்களில் தமல் அனவ என்றும், மறுஆய்வு அனவ என்றும் 
அல்லது மோகோண அனவ என்றும் சசோல்கதிறோர்கள. ஒவசவோரு 
மோகோணத்ததில் இருநதும், வோக்கோளர்கள, சசதனட்டில் 
தங்களுக்குப் பிரததிநதிததிகளோக இருக்க சசதனட்டர்கனளத் 
சதரிவு சசய்கதிறோர்கள மோகோணங்களின் அளவு அல்லது 
மக்கட்சதோனகனயப் சபோருட்படுத்தோமல், அனனத்து 
மோகோணங்களுக்கும் சம அளவில் பிரததிநதிததிகள இருக்கதிறோர்கள. 
சமோத்தம் 76 சசதனட்டர்கள இருக்கதிறோர்கள. ஒவசவோரு 
மோகோணமும் 12 சசதனட்டர்கனளத் சதரிவு சசய்கதிறது, 
அவுஸததிதரலிய தனலநகரப் பிரததசமும், வடக்குப் பிரததசமும் 
இரண்டிரண்டு சசதனட்டர்கனளத் சதரிவு சசய்கதின்றன. 

சசதனட்டர்கள, புததிய சட்டங்களுக்கோன முன்மடிவுகளில் அல்லது 
சட்டங்களில் சசய்கதிற மோறறங்கனளப் பரிசீலித்து, விவோததித்து, 
வோக்களிக்கதிறோர்கள அததோடு், ததசிய முக்கதியத்துவம் வோய்நத 
விஷயங்கனள விவோததிக்கதிறோர்கள. 

மாகாண மறறும பிரரதச அரசாஙகம் ் ் ்
அவுஸததிதரலியோவில் ஆறு மோகோணங்களும், இரண்டு சபருநதிலப் பிரததசங்களும் இருக்கதின்றன. ஒவசவோரு மோகோண 
அரசோங்கத்ததிறகும் அதறசகன்ற போரோளுமன்றமும் அரசியலனமப்பும் இருக்கதின்றன. மோகோண மறறும் பிரததச அரசோங்கங்கள 
அவறறின் தனலனகரங்களின் அடிப்பனடயிலோனனவயோகும். மோகோண அரசின் தனலவர் முதல்வர் ஆவோர், பிரததச அரசின் 
தனலவர் முதலனமச்சர் ஆவோர்.

மோகோண அரசோங்கங்கள, அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்னதப் தபோன்று அதத வித்தததிதலதய சசயல்படுகதின்றன. ஒவசவோரு 
மோகோணத்ததிலும், கவர்னர் ஒருவதர அவுஸததிதரலிய இரோணிக்குப் பிரததிநதிததியோகச் சசயல்படுகதிறோர். வடக்குப் பிரததசத்ததில், 
கவர்னர் சஜனரல் ஒரு நதிர்வோகதினய நதியமிக்கதிறோர். அநத நதிர்வோகதியின் பங்கும், சபோறுப்புகளும், மோகோண கவர்னரின் பங்கு 
மறறும் சபோறுப்புகனள ஒத்தததயோகும்.

மோகோணங்களுக்கு அரசியலனமப்பு அங்கீகரித்த உரினமகள உளளன, பிரததசங்களுக்கு அப்படியல்ல. மோகோணங்களுக்கு, 
தங்களது சசோநத உரினமயில் சட்டங்கனள நதினறதவறறுவதறகோன அததிகோரம் உளளது, அதததவனளயில் சுய ஆட்சியுளள 
பிரததச சட்டத்னத எநத தநரத்ததிலும் அவுஸததிதரலிய அரசோங்கம் மோறறிக் சகோளளலோம் அல்லது ததிரும்பப் சபறறுக்சகோளளலோம்.

மோகோண மறறும் பிரததசத் ததர்தல்களில், அவுஸததிதரலிய குடிமக்கள தங்களது பகுததிக்கோனததோர் பிரததிநதிததினயத் சதரிவு 
சசய்ய வோக்களிக்கதிறோர்கள. இப்பிரததிநதிததிகள, உரிய மோகோண அல்லது பிரததச போரோளுமன்றத்ததின் உறுப்பினர்களோகதிறோர்கள.

உளளாடசி அரசாஙகம் ் ் ்
மோகோணங்கனளயும், வடக்கு பிரததசத்னதயும் உளளோட்சி அரசோங்கப் பகுததிகளோகப் பிரித்து னவத்துளளோர்கள, அவறனற 
நகரங்கள, னஷயர்கள, ஊர்கள அல்லது நகரோட்சிகள என அனழக்கலோம். ஒவசவோரு பகுததிக்கும் அதறசகன சசோநத 
உளளோட்சி மன்றம் இருக்கதிறது. மன்றங்கள தோன் தங்களது உளளோட்சி சமுதோயத்ததிறகு தசனவகனளத் ததிட்டமிடுவதறகும், 
சசய்து சகோடுப்பதறகும் சபோறுப்போனதோகும். ஒவசவோரு உளளோட்சி அரசோங்கப் பகுததியிலும் இருக்கதிற குடிமக்கள தங்களது 
உளளோட்சி மன்றங்களுக்கு வோக்களிக்கதிறோர்கள.

சசதனட்

பிரததிநதிததிகள சனப
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இநத மூனறடுககு அரசாஙகம எனன சசயகிறது?் ் ் ் ் ் ்
இநத மூன்று அடுக்கு அரசோங்கங்களுக்கு இனடதயயோன முக்கதிமோன வித்ததியோசதம, ஒருசல் சபோறுப்புகள ஒன்றன்  
மீது ஒன்று அனமவதோக இருக்கலோம் என்கதிற தபோததிலும், சபோதுவோக, ஒவசவோரு அரசோங்க அடுக்கும் சவவதவறு  
தசனவகனள வழங்குகதின்றன. 

அவுஸதிரரலிய அரசாஙகததின சபாறுபபுகளாவன:் ் ் ் ்

வரி விததித்தல்

ததசியப் சபோருளோதோர தமலோண்னம

குடிவரவு மறறும் குடியுரினம

தவனலவோய்ப்பு உதவி

தபோல் தசனவகள மறறும் தகவல்சதோடர்புக் கட்டனமப்பு

சமுதோயப் போதுகோப்பு (ஓய்வூததியங்கள மறறும் குடும்ப ஆதரவு)

போதுகோப்பு

வர்த்தகம் மறறும் வணிகம்

விமோன நதினலயங்கள மறறும் வின் போதுகோப்பு

சவளி விவகோரங்கள (மறற நோடுகளுடனோன உறவுகள).

மருத்துவமனனகள மறறும் சுகோதோரப் பணிகள

போடசோனலகள

சோனலகள மறறும் சதோடர்வண்டிகள

வனம்

கோவல்துனற மறறும் அவசரகோல ஊர்ததி தசனவகள

சபோதுப்தபோக்குவரத்து.

மாகாண மறறும பிரரதச அரசாஙகஙகளின  

முதனனமயான சபாறுபபுகளாவன:

் ் ் ் ்

் ்

சோனல அனடயோளங்கள, தபோக்குவரத்துக் கட்டுப்போடுகள

உளளூர்ச் சோனலகள, நனடபோனதகள, போலங்கள

வடிகோல்கள

பூங்கோக்கள, வினளயோட்டுத் ததிடல்கள, நீச்சல் குளங்கள, வினளயோட்டுப்தபோட்டி 

அரங்குகள

கூடோரம் அனமக்கும் ததிடல்கள, நோதடோடி வண்டிப் பூங்கோக்கள

உணவு மறறும் இனறச்சி ஆய்வு

சப்தம் மறறும் விலங்கதினக் கட்டுப்போடு

குப்னப தசகரிப்பு

உளளூர் நூலகங்கள, அரங்குகள மறறும் சமுதோய னமயங்கள

ஒருசில குழநனதப் பரோமரிப்பு மறறும் வயதோதனோர் பரோமரிப்புப் பிரச்சினனகள

கட்டிட அனுமததிகள

சமுதோயத் ததிட்டமிடுதல்

உளளூர் சுறறுச்சூழல் பிரச்சினனகள.

உளளாடசி அரசாஙகஙகளின (மறறும அவுஸதிரரலிய 

தனலநகரப பிரரதச அரசாஙகததின) சபாறுபபுகளாவன:

் ் ் ் ் ் ் ்

் ் ் ் ்
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அவுஸதிரரலியானவ அரசாளும விதததில அரசியல 
கடசிகள எவவிதம பஙகாறறுகினறன?

் ் ் ் ்
் ் ் ் ் ் ்

ஒரு அரசியல் கட்சி என்பது ஒரு நோட்னட எவவிதம் ஆட்சி புரிய தவண்டும் என்பது குறித்து ஒதர விதமோன தயோசனனகனளப் 

பகதிர்நது சகோளகதிற மக்கள குழுவோகும். அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற முதன்னமயோன அரசியல் கட்சிகள, அவுஸததிதரலய 

சுதநததிரக் கட்சி, சதோழிலோளர் கட்சி, ததசியவோததிகள மறறும் அவுஸததிதரலிய பசுனமவோததிகள ஆகதியனவயோகும்.

சபரும்போலோன போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கள அரசியல் கட்சிகனளச் தசர்நதவர்களோவர். சில எநத அரசியல் கட்சினயயும் 

தசரோதவர்களோவர், அததோடு அவரகனளச் ‘சுதயட்னசகள’ என்று சசோல்கதிதறோம். 

அவுஸததிதரலியோவில், மக்கள அரசியல் கட்சியில் தசர விரும்பினோல் அவர்கள சுதநததிரமோகச் தசர்நது சகோளளலோம். 

அவுஸதிரரலிய அரசாஙகதனத எவவிதம 
அனமககிறாரகள?

் ் ் ் ்
் ் ்

மத்ததிய ததர்தலுக்குப் பிறகு, பிரததிநதிததிகள சனபயில் சபரும்போன்னம உறுப்பினர்கனளக் சகோண்டுளள கட்சி அல்லது 

கூட்டணிக்க்ட்சிகதள சபோதுவோக அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்னத அனமக்கதிறோர்கள. இநதக் கட்சியின் தனலவதர, 

அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்ததின் தனலவர்: பிரதமர் ஆகதிறோர்.

மத்ததிய ததர்தலுக்குப் பிறகு, பிரததிநதிததிகள சனபயில் இரண்டோவது அததிக எண்ணிக்னக உறுப்பினர்கனளக் சகோண்டுளள கட்சி 

அல்லது கூட்டணிக் கட்சிகள எததிர்கட்சியோக அனமகதிறது. அதன் தனலவனரதய எததிர்க்கட்சித் தனலவர் என்கதிதறோம்.

பிரதமர், பிரததிநதிததிகள சனப உறுப்பினர்கள அல்லது சசதனட்டர்கனள அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்ததில் அனமச்சர்களோக 

சிபோரிசு சசய்கதிறோர். கவர்னர் சஜனரல், பிரதமர் மறறும் அனமச்சர்களின் நதியமனத்னத அங்கீகரிக்கதிறோர்.

அரசோங்க அனமச்சர்கதள, தவனலவோய்ப்பு, உளதுனற அல்லது நதிததி தபோன்ற, அரசோங்கத்ததின் ஒரு பகுததிக்கு (இனத துனற 

என்கதிதறோம்) சபோறுப்போனவர்களோவர். மிக முக்கதிய துனறகனளயுனடய அனமச்சர்கள தோன் தகபினட்னட அனமக்கதிறோர்கள, 

இது தோன் அரசோங்கத்ததின் அததி முக்கதிய முடிவுகனள எடுக்கும் அனமப்போகும்.

சடடஙகனள எவவிதம இயறறுகிறாரகள?் ் ் ் ் ் ்
அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்றத்ததிறகு, ததச நலனில் அவுஸததிதரலியோவில் சட்டத்னத இயறறதவோ அல்லது மோறறதவோ  

அததிகோரம் உளளது.

கவர்னர் சஜனரல், அது ஒரு சட்டமோகும் வனகயில் அததில் னகசயோப்பமிடுகதிறோர்.  
இனதத் தோன் ‘அரச இனசவு’ என்கதிதறோம்.

அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்ற உறுப்பினர் புததிய சட்டம் ஒன்னற அறிமுகம் சசய்ய அல்லது ஏறசகனதவ இருக்கும் ஒன்னற 
மோறற முன்வநதோல், இநத முன்மடினவ ‘மதசோதோ’ என்கதிதறோம்.

பிரததிநதிததிகள சனப அல்லது சசதனட், அநத மதசோதோனவ ஒப்புக்சகோளகதிறோர்களோ இல்னலயோ என்பனதப் பரிசீலித்து, 
விவோததித்து, வோக்களிக்கதிறோர்கள.

போரோளுமன்றத்ததின் ஒவசவோரு அனவயிலும் இருக்கும் சபரும்போன்னமயோன உறுப்பினர்கள, அநத மதசோதோனவ 
ஆதரித்தோல், அது கவர்னர் சஜனரலிடம் சசல்கதிறது. 

இதத விதத்ததில் மோகோண மறறும் பிரததச போரோளுமன்றங்களும் தங்களது சட்டங்கனள இயறறுகதின்றன. 



அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம: நம்மினடதய உளள சபோதுப்பினணப்பு        31

சடடஙகனள எவவிதம அமலபடுததுகிறாரகள?் ் ் ் ் ் ் ்

நீதிமனறஙகள் ் ்
அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற நீததிமன்றங்கள 
சுதநததிரமோனனவயோகும். ஒருவர் சட்டத்னத 
மீறியிருக்கதிறோரோ இல்னலயோ என்பனதயும், அதறகோன 
அபரோதத்னதயும் நீததிமன்றதம முடிவு சசய்யும். 
நீததிமன்றங்கள அவறறின் முடினவ, அவறறுக்கு முன் 
னவக்கப்சபறும் தடயத்ததின் அடிப்பனடயிதலதய எடுக்கும். 

நதீிபதிகள் மற்றும் மாவட்ட நதீிபதிகள்

நீததிபததி அல்லது மோவட்ட நீததிபததி தோன் ஒரு 
நீததிமன்றத்ததில் மிக உயர்நத அததிகோரியோவோர். அவர்கள 
சுதநததிரமோனவர்கள அததோடு என்ன முடிசவடுக்க 
தவண்டும் எனட்னத எவரும் அவர்களுக்குச் சசோல்ல 
முடியோது.

நீததிபததிகனளயும், மோவட்ட நீததிபததிகனளயும், அரசோங்கதம 
நதியமிக்கதிறது, ஆனோல் நீததிபததிகளின் முடிவுகள சம்மததி 
இல்னலசயன்கதிற பட்சத்ததில் அவர்களின் தவனலகனள 
அரசோங்கத்தோல் பறிக்க முடியோது.

நடுவர மனறஙகள் ் ் ்
அவுஸததிதரலிய நீததிமன்ற அனமப்பில், ஒரு நீததிமன்றத்ததில் 
குறறவோளி எனக் கோணப்சபறோத வனரயில் மக்கனள 
குறறமினழக்கோதவர்கள என்தற கருதுகதிதறோம். 
ஒவசவோருவருக்கும், நீததிமன்றத்ததில் வழக்கறிஞர் 
ஒருவனரப் பிரததிநதிததியோக னவத்துக் சகோளவதறகோன 
உரினம உளளது.

சில வழக்குகளில், ஒரு நீததிமன்றம், ஒருவர் சட்டத்னத 
மறீியிருக்கதிறோரோ என்பனத முடிவு சசய்வதறகோக ஒரு நடுவர் 
மன்றத்னத உபதயோகதிக்கும். அநத நடுவர் மன்றத்ததின் பங்கு, 
ஒருவர் குறறமறறவரோ அல்லது குறறவோளியோ என்பனத 
முடிவு சசய்வததயோகும். நடுவர் மன்றம் என்பது, சபோதுவோன 
மக்கட்சதோனகயில் இருநது, தறதபோக்கோகத் சதரிவு சசய்த 
சோதோரண அவுஸததிதரலியக் குடிமக்கனளக் சகோண்ட்ததோர் 
குழுவோகும். நீததிபததி சட்டத்னத நடுவர் மன்றத்ததிறகு 
விளக்கதிச் சசோல்கதிறோர். ஒரு குறறவியல் வழக்கு 

விசோரனணயில், ஒருவனர குறறமுளளவர் என்பதோக 
நடுவர் மன்றம் கோண்கதிற பட்சத்ததில், நீததிபததி அதறகோன 
தண்டனனனய முடிவு சசய்கதிறோர்.

காவலதுனற்
கோவல்துனற, சமுதோயத்ததில் அனமததினயயும், 
ஒழுங்னகயும் பரோமரிக்கதிறது. உயினரயும், 
சசோத்துக்கனளயும் தபணிப் போதுகோப்பது அவர்களது 
தவனலயோகும். அவர்கள அரசோங்கம் சோரோதவர்களோவர். 
எவதரோ ஒருவர் சட்டத்னத மீறிவிட்டதோக கோவல்துனற 
நம்புகதிற பட்சத்ததில், அவர்கள அவனரக் னகதுசசய்து, 
அவர்கனள நீததிமன்றத்ததில் சட்டத்ததின் முன் சகோண்டு 
வரலோம். கோவல்துனறயினர் அதறகோன தனடயத்னதக் 
சகோடுக்கலோம், ஆனோலும், ஒருவர் குறறமுளளவரோ 
இல்னலயோ என்பனத நீததிமன்றதம முடிவு சசய்யும்.

மோகோணங்களுக்கும், வடக்குப் பிரததசத்ததிறகும் 
அவறறுக்கோன சசோநத கோவல் பனடயுளளது. அவர்கள, 
மோகோண மறறும் பிரததச சட்டங்களின் கீழ் குறறங்கனளக் 
னகயோளுகதிறோர்கள.

அவுஸததிதரலியோவிறகு, அவுஸததிதரலிய மத்ததிய 
கோவல்துனற (AAA) என்று சசோல்கதிற ததசிய கோவல் பனடயும் 
உளளது. இநத AAA மத்ததிய சட்டங்களுக்கு எததிரோன 
குறறங்கனள விசோரனண சசய்கதிறது, உதோரணமோக, 
தபோனத மருநது கடத்தல், ததசியப் போதுகோப்பிறகு எததிரோன 
குறறங்கள மறறும் சுறறுச்சூழலுக்கு எததிரோன குறறங்கள 
ஆகதியனவ. AAA தோன், அவுஸததிதரலிய தனலநகரப் 
பிரததசத்ததில் இருக்கதிற சபோதுவோன கோவல்துனறப் 
பணிகளுக்குப் சபோறுப்போனதோகும்.

அவுஸததிதரலியோவில் கோவல்துனறயும், சமுதோயமும் 
நல்லததோர் உறவில் இருக்கதின்றன. உங்கள பகுததினயச் 
தசர்நத கோவல்துனறயிடம் நீங்கள குறறங்கனள 
அறிவித்து, உதவினய நோடிக்சகோளளலோம். 

அவுஸததிதரலியோவில், கோவல்துனறயினருக்கு இலஞசம் 
சகோடுப்பது ஒரு கடும் குறறமோகும். கோவல்துனற அததிகோரி 
ஒருவருக்கு இலஞசம் தர முன்வருவதும் குறறமோகும்.



32        அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம: நம்மினடதய உளள சபோதுப்பினணப்பு

அவுஸதிரரலியாவில குறறவியல குறறஙகள் ் ் ் ் ் ்
அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற சட்டங்கனளத் சதரிநது னவத்துக் சகோளவது உங்களுக்கு முக்கதியமோனதோகும். நீங்கள 
அவுஸததிதரலிய சட்டம் ஒன்னற, அனதப் பறறித் சதரியோமல் மீறி நடநதோல், உங்களுக்குத் தண்டனன விததிக்கப்சபறலோம், 
ஏசனன்றோல் சதரியோமல் இருப்பதறகு மன்னிக்கத்தக்கதல்ல. 

மிகக் கடுனமயோன குறறங்களில் சிலவறறில், சகோனல, அடிதடி, போலியல் வன்முனற, மக்கள அல்லது சசோத்துக்களுக்கு 
எததிரோன வன்முனற, ஆயுததமநததிய சகோளனள அல்லது ததிருட்டு, குழநனதகள அல்லது சட்டப்பூர்வமோக ஒப்புதல் தரக்கூடிய 
வயததிறகுக் கழோன வயதுனடய இனளயவர்கதளோடு போலியல் உறவு சகோளவது, தமோட்டோர் வோகனம் ஒன்னற அபோயகரமோக 
ஒட்டுவது, சட்டவிதரோத தபோனத மருநதுகனள னவத்ததிருப்பது மறறும் தமோசடி ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன.

ீ

ஒவசவோருவருக்கும், அவர்களது குடும்பத்ததினர், நண்பர்கள மறறும் மனததிறகுப் பிடித்தமோனவர்கதளோடு, தநர்மனறயோனதும், 
போதுகோப்போனதுமோனததோர் உறனவப் சபறறு மகதிழ்வதறகோன உரினம உளளது. மறற நோடுகளில் இருப்பனதப் தபோலதவ, 
இன்சனோரு நபரின் போல் வன்முனறயில் ஈடுபடுவது சட்ட விதரோதமும், மிகக் கடும் குறறமுமோகும். இததில், வீட்டு வன்முனற 
அல்லது குடும்ப வன்முனற என்று சசோல்லும், வீட்டிறகுள நனடசபறும் வன்முனற மறறும் ததிருமண பநதத்ததில் ஏறபடும் 
வன்முனறயும் அடங்குகதிறது. வீட்டு அல்லது குடும்ப வன்முனறயில், பயத்னத உண்டோகுவதன் வோயிலோக அல்லது 
போதுகோப்பிறகு அச்சுறுத்தனல உண்டோக்குவதன் வோயிலோக, துனண ஒருவனரக் கட்டுப்படுத்தும் தநோக்கதிலோன பழக்கவழக்கம் 
அல்லது அச்சுறுத்தல்கள அடங்குகதிறது. வீட்டு மறறும் குடும்ப வன்முனறயில், அடித்தல், குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவனர 
நண்பர்கள மறறும் குடும்பத்ததினரிடமிருநது பிரித்து னவத்தல், அல்லது குழநனதகள அல்லது வளர்ப்புப் பிரோணிகனள 
அச்சுறுத்துதல் ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன. 

வீட்டு அல்லது குடும்ப வன்முனறகனள ஏறறுக்சகோளவததில்னல அததோடு அனவ சட்டத்ததிறகு எததிரோனனவயோகும். 

இத்தனகய குறறங்கனளச் சசய்கதிற ஒருவர், அவர் ஆணோக இருநதோலும், சபண்ணோக இருநதோலும், சினரச்சோனலக்குச்  
சசல்ல தநரலோம். எவருதம தமோசமோக நடத்தப்சபறுவனத அல்லது தீங்கதினழக்கப்சபறுவனத ஏறறுக்சகோளளக்கூடோது.

நீங்கதளோ அல்லது உங்களுக்குத் சதரிநத ஒருவதரோ ஆபத்ததிலிருநதோல், நீங்கள கோவல்துனறயினனரத் சதோடர்பு சகோளள 
தவண்டும். இன்னும் அததிகத் தகவல்கள www.respect.gov.au மறறும் www.1800respect.org.au பக்கங்களில் கதினடக்கதின்றன. 

ரபாககுவரததுக குறறஙகள் ் ் ் ் ்
சோனல மறறும் தபோக்குவரத்து விததிகனள, மோகோண மறறும் பிரததச அரசோங்கங்கதள கட்டுப்படுத்துகதின்றன. தபோக்குவரத்துச் 
சட்டங்கனள விததிமீறியதறகோக மக்களுக்குத் தண்டனன விததிக்கப்சபறலோம் அல்லது சினறச்சோனலக்கு அனுப்பப்சபறலோம். 
அவுஸததிதரலியோவில் வோகனம் ஒன்னற ஓட்டுவதறகு, உங்களுக்கு இப்பகுததிக்கோன வோகன ஓட்டுனர் உரிம்ம் அவசியமோகும், 
அததோடு அநத வோகனத்னதப் பததிவு சசய்ததிருக்க தவண்டும்.

கோரில் பயணம் சசய்யும் ஒவசவோருவரும் சட் சபல்ட் அணிய தவண்டும். பிளனளகளும், சிறு குழநனதகளும் அங்கீகோரம் 
சபறற கோர் இருக்னகயில் அமர்நததிருநதோக தவண்டும். தபோக்குவரத்து சட்டங்கள மிகவும் கண்டிப்போனனவயோகும். தபோனத 
மருநதுகனள உட்சகோண்ட பிறகு அல்லது உங்களது இரத்தத்ததில் வரம்பிறகு மீறி மது இருநதோல், வோகனம் ஓட்டுவது சட்ட 
விதரோதமோகும். வோகனம் ஒட்டும் தபோது னகயில் பிடித்துக் சகோளளும் சமோனபல் கருவினய உபதயோகதிப்பதும் சட்டத்ததிறகு 
எததிரோனதோகும்.

ீ
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பகுதி நான்கு

அவுஸ்திரரலிய மதிப்புகள்
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அவுஸ்திரரலிய மதிப்புகள்

சுதநத திரம், மரியோனத, நதியோயம் மறறும் சம வோய்ப்பு 
ஆகதியவறறின் அடிப்பனடய ிலோன அவுஸததிதரலிய 
மததிப்புகள தோன் அவுஸததிதரலியோ சதோடர்நது 
போதுகோப்போன, வளமோன, மறறும் அனமததியோன சமுதோயமோக 
நதினலசபறதறோங்குவதறகு னமயமோனதோகும். 

நமது மததிப்புகள நமது நோட்னட வனரயறுத்துச் சசோல்லி, 
வடிவனமக்கதின்றன, அததோடு அனவ தோன் ஏன் நதினறய தபர் 
அவுஸத திதரலியர்களோக வ ிரும்புகதிறோர்கள என்பதறகோன 
கோரணமுமோகும்.

அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம என்பது, உங்களது அன்றோட 
வோழ்வ ிலும், உங்கள பகுததி சமுதோயத்ததிலும் இத்தனகய 
மததிப்புகனள வோழ்நது கோட்டுவததயோகும். ஆகதவ, நஙீ்கள, 
அனனத்து அவுஸததிதரலியர்களும் மததித்துப் பகதிர்நது 
கனடப ிடிக்க தவண்டும் என எததிர்போர்க்கதிற, இத்தனகய 
மததிப்புகனளப் புரிநது சகோளவது மிக முக்கதியமோனதோகும். 

நமது மதிப்புகள்

சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு 
அர்ப்பணித்தல்
எல்லோ அவுஸத திதரலியர்கனளயும் நமது சட்டங்கனளயும், 
சட்ட அனமப்புகனளயும் சகோண்டு போதுகோக்கதிதறோம். 
அவுஸததிதரலியர்கள, அனமததியோன, ஒழுக்கமோன 
சமுதோயத்னதப் பரோமரிப்பததில், சட்டத்ததின் 
முக்கதியத்துவத்னதப் புரிநதுணர்நது சகோளகதிறோர்கள. 

சட்டத்ததின் ஆட்சிய ின் கழீ், அனனத்து 
அவுஸத திதரலியர்களும் சட்டத்னதப் சபோருத்த வனரய ில் 
சமதம, எவருதம, எநதக் குழுவுதம சட்டத்ததிறகு தமலோனவர் 
அல்ல. அவுஸததிதரலியோவ ில், ஒவசவோருவரும் 

சட்டத்ததிறகுக் கழீ்ப்படிநதோக தவண்டும், அனத எநத 
தநரத்ததிலும் மறீக்கூடோது, மறீினோல் உங்களுக்கு அபரோதம் 
வ ிததிக்கப்சபறலோம். யோருதம உங்கனளக் கவனிக்கவ ில்னல 
என்றோலும் கூட நீங்கள சட்டத்னதப் ப ின்பறற தவண்டும்.

அவுஸததிதரலிய சட்டம், அவுஸததிதரலியோவ ில் 
இருக்கதிற எல்லோருக்கும் சபோருநதும். இதன் சபோருள, 
உங்களது ப ின்னணியம் அல்லது கலோச்சோரத்னதப் 
சபோருட்படுத்தோமல், நஙீ்கள அவுஸததிதரலிய சட்டத்னதப் 
ப ின்பறறியோக தவண்டும்.

பாராளுமன்ற ஜனநாயகம்
அவுஸததிதரலியோவ ின் அரசோங்க அனமப்பு, ஒரு 
போரோளுமன்ற ஜனநோயகமோகும். நமது சட்டங்கனள மக்கள 
ததர்நசதடுத்த போரோளுமன்றங்கதள தரீ்மோனிக்கதின்றன. 
இதன் சபோருள, நோட்னட எவவ ிதம் ஆளுகதிறோர்கள 
என்பததில் அவுஸததிதரலிய மக்கள ஈடுபட்டிருக்கதிறோர்கள 
என்பததயோகும். அரசோங்க அததிகோரம் அவுஸததிதரலிய 
மக்களிடமிருநதத வருகதிறது, ஏசனன்றோல் அவுஸததிதரலியக் 
குடிமக்கள, போரோளுமன்றத்ததில் அவர்களது ப ிரததிநதிததியோகச் 
சசயல்படுவதறகோக மக்களுக்கு வோக்களிக்கதிறோர்கள.

வோக்களிப்பது என்பது அவுஸததிதரலியோவ ில் 
கட்டோயமோனதோகும். இது, ததர்தல்களில் பங்தகறபதன் 
முக்கதியத்துவத்னதக் கோண்ப ிக்கதிறது.
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ரபச்சு சுதந்திரம்
அவுஸததிதரலியோவ ில் மக்கள தங்களது சிநதனனகனள, அனவ சட்டத்ததிறகு உட்பட்டிருக்கும் வனரக்கும், சுதநததிரமோக 
சவளிப்படுத்த இயல தவண்டும். அவுஸததிதரலியோவ ில், மக்கள, சமுதோய அல்லது அரசியல் வ ிவோதங்களுக்கோகப் சபோது 
அல்லது தனியோர் இடங்களில் கூடுவதறகுச் சுதநததிரமுளளவர்களோவர். மக்களுக்கு, எநதத் தனலப்பு குறித்தும் அவர்கள என்ன 
நதினனக்கதிறோர்கள என்பனதச் சசோல்லவும், எழுதவும், அதத தபோல தங்களது சிநதனனகனள மறறவர்கதளோடு வ ிவோததிக்கவும் 
சுதநததிரமுண்டு. சசய்ததித்தோட்கள, சதோனலக்கோட்சி மறறும் வோசனோலி னமயங்களுக்கும் அததயளவு சுதநததிரம் உண்டு.

அவுஸத திதரலியர்களுக்கு, அரசோங்க நடவடிக்னககளுக்கு எததிரோகப் அனமததியோன தபோரோட்டம் நடத்த அனுமததியுண்டு, ஏசனன்றோல் 
அனமததியோன முனறய ில் சபோதுமக்கள தபோரோட்டம் நடத்துவனதச் சகதித்துக் சகோளவது ஜனநோயகத்ததின் ஒரு அத்ததியோவசியமோன 
பகுத தியோகும்.

இன்சனோரு நபர் அல்லது மக்கள குழுவ ிறகு எததிரோக (அவர்களின் கலோச்சோரம், பூர்வீகம், மதம் அல்லது ப ின்னணியம் கோரணமோக 
தபோன்று) வன்முனறனயத் தூண்டுவது ஏறறுக்சகோளளத்தக்கதல்ல, ஏசனன்றோல் அது அவுஸததிதரலிய மததிப்புகள மறறும் 
சட்டத்ததிறகு எததிரோனதோகும். தபோலியோன குறறச்சோட்டுக்கனளக் கூறுவது அல்லது மறறவர்கனள சட்டத்னத மறீ ஊக்குவ ிப்பதும் 
சட்ட வ ிதரோதமோனதோகும். மறறவர்களின் தபச்சு மறறும் கருத்து சுதநததிரங்கள சட்டப்பூர்வமோக இருக்கும் வனரய ில், அவறனற 
மததித்தோக தவண்டும்.

சங்க சுதந்திரம்
அவுஸததிதரலியோவ ில், சட்டத்ததிறகு உட்பட்டிருக்கும் வனரய ில், மக்கள எநதக் குழுவ ில் தசரவும், அல்லது அததிலிருநது 
சவளிதயறவும் சுதநததிரமுளளவர்கள. மக்கள, அரசியல் கட்சி, சதோழிலோளர் சங்கம், மத, கலோச்சோர அல்லது சமுதோயக் குழுக்கள 
தபோன்ற, எநத சட்டப்பூர்வமோன ஸதோபனத்ததிலும் தசர்நது சகோளவதறகு சுதநததிரமோனவர்களோவர். தனிநபர்கனள ஒரு அனமப்ப ில் 
தசரக் கட்டோயப்படுத்த முடியோது அல்லது அததிலிருநது வ ிலகவும் வறபுறுத்த முடியோது.

அவுஸத திதரலியர்கள, அரசோங்க நடவடிக்னக அல்லது ஒரு ஸதோபனத்ததிறகு எததிரோக தபோரோட்டம் நடத்துவதறகோக உட்பட 
மறறவர்களுடன் சுதநததிரமோக தசர்நது கூடலோம். இருநதோலும், எல்லோப் தபோரோட்டங்களும் சட்டத்ததிறகுட்பட்தட இருநதோக 
தவண்டும். இதன் சபோருள, அது தபோன்ற கூட்டங்கள அனமததியோனனவயோக இருநதோக தவண்டும், அததோடு அனவ எவனரயும் 
கோயப்படுத்தக்கூடோது அல்லது சசோத்னதச் தசதப்படுத்தக்கூடோது.

மதச் சுதந்திரம்
அவுஸத திதரலியோவ ிறசகன்று அததிகோரப்பூர்வ மதம் கதினடயோது அததோடு அவுஸததிதரலியோவ ில் இருக்கதிறவர்கள, அவர்களுக்குப் 
ப ிடிக்கதிற எநத மதத்னதயும் ப ின்பறறிக்சகோளளச் சுதநததிரமோனவர்கள. அரசோங்கம், மதம் அல்லது நம்ப ிக்னககள எதுவோக 
இருநதோலும், அனனத்துக் குடிமக்கனளயும் சமமோகதவ நடத்துகதிறது. இருநதோலும், மதப் பழக்கவழக்கங்கள, அவுஸததிதரலிய 
சட்டங்கனள மறீக்கூடோது.

அவுஸத திதரலியோவ ிறகு, மதச் சட்டங்களுக்கு எவவ ித சட்டப்பூர்வ அநதஸதும் கதினடயோது. அவுஸததிதரலியோவ ில் இருக்கும் 
ஒவசவோருவரும், அது மதச் சட்டங்களில் இருநது வ ித்ததியோசமோனதோக இருக்கும் இடங்களிலும் கூட, அவுஸததிதரலிய சட்டத்னதப் 
ப ின்பறறியோக தவண்டும். பலதோர மணம் (ஒதர தநரத்ததில் ஒன்றுக்கு தமறபட்டவர்கனள ததிருமணம் சசய்வது) மறறும் கட்டோயத் 
த திருமணம் தபோன்ற சில மத அல்லது கலோச்சோரப் பழக்கவழக்கங்கள, அவுஸததிதரலியோவ ில் சட்டத்ததிறகு எததிரோனனவயோகும், 
அததோடு அனவ சினறதண்டனன உட்பட, கடுனமயோன சட்டப்பூர்வத் தண்டனனகள கதினடக்கப்சபறுவததிப் தபோய் முடிநது வ ிடலோம். 
மதச் சகதிப்புத்தன்னமய ின்னமனய அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததில் ஏறறுக்சகோளவததில்னல. 

அவுஸததிதரலிய சட்டத்ததிறகுக் கழீ்ப்படிநது நடக்கும் வனரக்கும், அனனவருக்கும், அவர்களது பூர்வீகம் அல்லது மதத்னதப் 
சபோருட்படுத்தோமல், அவர்களது இலக்குகனளயும், ஆர்வங்கனளயும் சதோடர்நது பிடிப்பதறகோன சம சநதர்ப்பத்னத வழங்க தவண்டும். 
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சட்டத்தின் கீழ் எல்லாரும் சமம்
அவுஸததிதரலிய சமுதோயம், போலினம், போல் சோர்பு, வயது, 
ஊனம், மதம், இனம், அல்லது ததசியம் அல்லது பூர்வீக 
மூலம் இவறனறப் சபோருட்படுத்தோமல், அனனவரக்கும் சம 
உரினம என்பனத மததிக்கதிறது. 

ஒருவனர மறறவர்கனள வ ிட வ ித்ததியோசமோக 
நடத்துவத திலிருநது போதுகோப்பதறகு அவுஸததிதரலியோவ ில் 
அதனக சட்டங்கள இருக்கதின்றன. சவவதவறு ப ின்னயத்ததில் 
இருநது வருகதிறவர்கனள முன்னுரினம சகோடுத்து 
நடத்தவ ில்னல, அல்லது போகுபோடு கோண்ப ிக்கவ ில்னல 
எனும் வனகய ில் அவுஸததிதரலியோவ ில் சட்டத்னத 
அமல்படுத்துகதிதறோம். 

உதோரணமோக, கதிறிஸதவர்கனள எவவிதம் நடத்துகதிதறோதமோ 
அதத வ ிதத்ததில் தோன் புத்த மதத்தவர்கனளயும், மறற 
நம்பிக்னகயுளள அனனவனரயும் நடத்துகதிதறோம். சட்டத்ததின் 
கழீ், இருவர், போலினத்னதப் சபோருட்படுத்தோமல், இரண்டு 
ஆண்களுக்கு அல்லது இரண்டு சபண்களுக்கு இனடதயயோன 
ததிருமணம் உட்பட, த திருமணம் சசய்து சகோளளலோம்.

அவுஸததிதரலியோவ ில் ஆண்களுக்கும், சபண்களுக்கும் 
சம உரினம உளளது, அவர்களது இலக்குகனளயும், 
ஆர்வங்கனளயும் சதோடர்நது ப ிடிப்பதறகோன சம 
சநதர்ப்பத்னத வழங்க தவண்டும். ஆண்களும், 
சபண்களுமோகதிய இருவருதம கல்வ ி மறறும் தவனல 
வோய்ப்னபப் சபறுவதறகு சம வோய்ப்பு உளளது, 
ததர்தல்களில் வோக்களிக்கலோம், போரோளுமன்றத்ததிறகு 
நதிறகலோம், அவுஸததிதரலியப் போதுகோப்புப் பனட மறறும் 
கோவல்துனறயில் தசர்நது சகோளளலோம், அததோடு அவர்கனள 
நதீ திமன்றங்களில் சமத்துவமோகதவ நடத்துகதிதறோம்.

ஒருவரது போலினத்ததின் கோரணமோக போகுபோடு கோட்டுவது 
சட்டத்ததிறகு வ ிதரோதமோனதோகும். அவுஸததிதரலியோவ ில், 
ஒரு சபண்ணுக்கு ஒரு ஆனணவ ிட அததிகப் படிப்பும், 
த திறனமகளும் இருக்கதிற பட்சத்ததில், ஒரு ஆணுக்கு 
முன்னதோகதவ தவனலனயப் சபறறுக் சகோளவது ஒரு 
சபண்ணின் உரினமயோகும்.

ததிருமணம் மறறும் மதம் தபோன்ற, தனிப்பட்ட வ ிடயங்கள 
குறித்து, தங்களது சசோநதத் தனிப்பட்ட வ ிருப்பங்கனள 
சதரிவு சசய்வதறகோன உரினம ஆண்கள மறறும் சபண்கள 
இருவருக்கும் உண்டு, அததோடு அவர்கள தூண்டுதல் 
அல்லது வன்முனறய ிலிருநது போதுகோக்கப்சபறுகதிறோர்கள. 
இல்வோழ்க்னகத் துனண அல்லது கூட்டோளி ஒருவருக்கு 

எததிரோக, உடல் ரீத தியோக வன்முனறய ில் ஈடுபடுவனத, 
அவுஸததிதரலியோவ ில் ஒருதபோதும் ஏறறுக்சகோளவததில்னல 
அததோடு அது ஒரு குறறவ ியல் சசயலோகும்.

அவுஸததிதரலியோவ ில் வ ிவோகரத்னத ஏறறுக்சகோளகதிதறோம். 
கணவதரோ அல்லது மனனவ ிதயோ, மறற இல்வோழ்க்னகத் 
துனண ததிருமணத்னதத் சதோடர் வ ிரும்ப ினோலும் கூட, 
நீததிமன்றத்ததில் வ ிவோக இரத்ததிறகோக வ ிண்ணப ிக்கலோம்.

சந்தர்ப்ப சமத்துவம் மற்றும் 
நியாயமாக நடத்துதல்
நதியோயமோக நடத்தப்சபறுவதறகு ஒவசவோருவருக்கும் 
உரினமயுண்டு என்றும், அவர்கனள எநத வனகய ிலோன 
வகுப்பு பிரிவினனயினோலும் கட்டுப்படுத்தக்கூடோது என்றுதம 
நோங்கள நம்புகதிதறோம். ஒவசவோருவருக்கும், அவர்களது 
ப ின்னணியத்னதப் சபோருட்படுத்தோமல், வோழ்க்னகய ில் 
சவறறியனடவதறகோனததோர் சம அளவு சநதர்ப்பத்னதக் 
சகோடுக்கதிதறோம், அததோடு, ஒவசவோருவருக்கும் சம 
அளவ ிலோன சட்ட உரினமகள உளளன என்பனதப் போர்த்துக் 
சகோளவதும், அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததில் இருக்கும் 
நதியோயத்ததின் ஒரு முக்கதியமோன தகோணமோகும்.

ஒருவர் வோழ்க்னகய ில் சோததிப்பது என்பது அவர்களது 
கடின உனழப்பு மறறும் ததிறனமகளின் பலனோகதவ 
இருக்க தவண்டும். இதறகு, ஒருவர் ததிறனமகள 
மறறும் அனுபவத்ததின் அடிப்பனடய ில் தவனல சபற 
தவண்டுதமசயோழிய, அவர்களது போலினம், சசோத்து அல்லது 
பூர்வீகம் கோரணமோகப் சபறக்கூடோது. 

ஒரு ஸதோபனம் ஒரு தவனல கோலிய ிடத்னத நதிரப்ப 
தவண்டிய ிருநதோல், அநத தவனலக்கோன மிகச்சிறநத 
ததிறனமகள மறறும் அனுபவமுளள ஒருவனரத் சதரிவு 
சசய்துளள சட்டம் துனணபுரிகதிறது.

அவுஸததிதரலியோவ ில், அதனகப் புததிய குடிவரவோளர்கள 
வ ியோபோரத்ததில், தங்கள சதோழிலில், கனலய ில், 
சபோதுச் தசனவய ில் மறறும் வ ினளயோட்டில், அவர்களது 
கடின உனழப்பு மறறும் சதோழில்முயறசி கோரணமோகத் 
தனலவர்களோக ஆகதிய ிருக்கதிறோர்கள.

மற்றவர்களுக்கான பரஸ்பர 
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மரியானத மற்றும் சகிப்புத்தன்னம
அவுஸத திதரலியோவ ில், தனிநபர்கள, மறறவர்களது 
சுதநத திரம் மறறும் கண்ணியத்னதயும், அவர்களது 
கருத்துக்கனளயும், வ ிருப்பங்கனளயும் மததித்தோக தவண்டும்.

இன்சனோருவரின் போல் வன்முனறயோக நடநது சகோளவது 
சட்டத்ததிறகு எததிரோனதோகும். வோர்த்னத மூலமோக, உடல் 
துஷ்ப ிரதயோகம் உளளிட்ட, எவவனகய ிலோன வன்முனறயும் 
சட்டவ ிதரோதமோனதத. அவுஸததிதரலியவர்கள சமோதோனமோக 
முரண்படுவததிலும், எல்லோ உரினமகளுக்கும் தமலோக, 
வன்முனறய ில்லோமலும், அச்சமின்றியும், போதுகோப்போகவும், 
சுதநத திரமோகவும் இருப்பததிதலதய நம்ப ிக்னக 
னவத்ததிருக்கதிறோர்கள.

அவுஸததிதரலியோவ ில், போலுறவ ிறகு சம்மதம் சதரிவ ிக்கும் 
வயது சம்பநதமோக மிகக் கண்டிப்போன சட்டங்கள 
உளளன, அது நஙீ்கள எநத மோகோணத்ததில் வசிக்கதிறரீ்கள 
என்பனதப் சபோருத்து 16 அல்லது 17 ஆகும். உதோரணமோக, 
அவுஸததிதரலியோவ ில், 20 வயதுனடய ஒருவன் 15 வயதுனடய 
சபண்தணோடு போலுறவு சகோளள முடியோது, ஏசனன்றோல் 
அது அனனத்து அவுஸததிதரலிய மோகோணங்கள மறறும் 
ப ிரததசங்களிலும் சட்டத்ததிறகு எததிரோனதோகும்.

அவுஸததிதரலியோவ ில், கோவல்துனறய ினரின் சட்டப்படியோன 
நடவடிக்னககளுக்கு ஆதரவு சதரிவ ிக்க தவண்டும். 
கோவல்துனறய ினரின் சட்டப்பூர்வமோன தவண்டுதகோளுக்கு 
நஙீ்கள கழீ்ப்படிய தவண்டும், ஏசனன்றோல் அனனத்து 
அவுஸததிதரலியர்களும் சட்டத்னதப் ப ின்பறற 
அர்ப்பணித்துக் சகோண்டுளளோர்கள.

பரஸபர மரியோனத மறறும் சகதிப்புத்தன்னம என்ற 
தகோட்போடுகனள அவுஸததிதரலியோ மததிக்கதிறது இதன் 
சபோருள, மறறவர்கள சசோல்வனதக் கோதுசகோடுத்துக் 
தகட்பதும், அவர்களது கருத்துக்கனளயும், 
அப ிப்ப ிரோயங்கனளயும், அவர்களது வ ித்ததியோசமோனதோக 
இருநதோலும் கூட, அவறனற மததிப்பதுதமயோகும். மக்கள, 
மறறவர் கூறனற ஒப்புக்சகோளளோத தபோதும், ஒருவனர 
ஒருவர் சகதித்துக்சகோளபவர்களோக இருக்க தவண்டும்.

அவுஸததிதரலியோவ ில் இனப்போகுபோட்டிறகு இடதமய ில்னல. 
இததில், இனணயத்ததில், அல்லது மறற ப ிரசுரங்களில் 
இன ரீத தியோக தகோபமூட்டும் வ ிஷயங்கனள உருவோக்குதல் 
அல்லது பகதிர்தல் மறறும் ஒரு சபோது இடத்ததில் அல்லது 
ஒரு வ ினளயோட்டு நதிகழ்ச்சிய ில் இன ரீத தியோக தமோசமோன 
கருத்துக்கனள சவளிய ிடுவது அடங்குகதிறது.
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நமது சமுதாயம்

பங்களிப்னபச் சசய்வது 
குடியுரினமயோனது, உங்களுக்குத் ததசித்ததின் வோழ்வ ிலும், சமுதோயத்ததில் முழுனமயோகப் பங்தகறபதறகோன சநதர்ப்பத்னதக் 
சகோடுக்கதிறது. ஒரு அவுஸததிதரலிய குடிமகன் என்ற முனறய ில் உங்களது சபோறுப்புக்கனள நதினறதவறற நீங்கள 
ஆயத்தமோய ிருக்கதிறரீ்கள என்பனததய இது குறிக்கதிறது. அவுஸததிதரலியோவ ில் வசிக்கதிற ஒவசவோருவரும் சமுதோயத்ததில் 
பங்குசகோண்டு, நமது சமுதோயத்ததிறகுப் பங்களிக்க தவண்டும் என்தற அவுஸததிதரலியர்கள எததிர்போர்க்கதிறோர்கள. ஒவசவோருவருக்கும், 
தங்களோல் முடியும் தபோது தங்கனளயும், தங்கள குடும்பங்கனளயும் போர்த்துக்சகோண்டு, கோப்போறறுவதறகோன சபோறுப்பு இருக்கதிறது.

ரதனவயில் இருப்பவர்களுக்கான கரிசனன
அவுஸததிதரலியர்கள ‘ததோழனமனய’ மததிக்கதிறோர்கள. ததனவயோன தநரங்களில் நோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவ ி சசய்கதிதறோம். 
உதோரணமோக, இது, அயலகத்ததில் இருக்கும் வயதோன ஒருவவருக்கு உணவு சகோண்டு தபோய்க் சகோடுப்பது, மருத்துவர் ஒருவனரப் 
போர்ப்பதறகோக நண்பனரக் கோரில் அனழத்துச் சசல்வது, அல்லது சுகவீனமோக, நடக்க முடியோமல் அல்லது தனினமய ில் வோடும் 
ஒருவனரப் தபோய்ப் போர்ப்பதோகக்கூட இருக்கலோம்.

ததோழனம என்ற உணர்வ ில், அவுஸததிதரலியோவ ிறகு சமூக தசனவ மறறும் தன்னோர்வத் சதோண்டு புரிவததில் – ஒருவனர ஒருவர் 
போர்த்துக் சகோண்டு, சமுதோயத்னத வலுப்படுத்துவததில் - வலுவோன போரம்பரியம் இருக்கதிறது. தன்னோர்வத் சதோண்டுபுரிவசதன்பது, 
அறினவப் பகதிர்நது சகோளவதறகும், புததிய ததிறனமகனளக் கறறுக்சகோளவதறகும், அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததிறகுள 
நஙீ்கள ஒருங்கதினணத்ததிருப்பனதயும், அனதச் தசர்நதவர் என்ற உணர்னவயும் அததிகப்படுத்துவதறகும் இது ஒரு அறபுதமோன 
சநதர்ப்பமோகும். அவுஸததிதரலியோவ ில் தன்னோர்வத்சதோண்டு புரிவதறகு அதனக சநதர்ப்பங்கள இருக்கதின்றன.

ரதசிய சமாழியாக ஆங்கிலம்
அவுஸத திதரலிய சமுதோயம், ஆங்கதில சமோழினயதய அவுஸததிதரலியோவ ின் ததசிய சமோழியோகவும், சமுதோயத்னத 
ஒருங்கதினணக்கும் ஆக்கக்கூறோகவும் மததிக்கதிறது. அவுஸததிதரலியோவ ில் வசிப்பவர்கள, ஆங்கதிலத்னதக் கறறுக்சகோளவதறகோன 
முயறசினய எடுக்க தவண்டும்.

ஆங்க திலத்னதப் தபசக் கறறுக்சகோளவது முக்கதியமோனதோகும், அது கல்வ ி, தவனல, மறறும் சமுதோயத்ததிறகுள நன்கு 
ஒருங்க தினணவதறகு உதவுகதிறது. சபோருளோதோரத்ததில் பங்தகறபதும், சமுதோய ஒருங்கதினணப்ப ில் இருப்பதும் 
அத்த தியோவசியமோகும். அவுஸததிதரலிய குடியுரினமக்கு வ ிண்ணப்ப ிப்பவர்கள, ஆங்கதிலம் அவர்களது தோய்சமோழியோக இல்லோத 
பட்சத்ததில், அனதக் கறறுக்சகோளவதறகு நதியோயமோன அளவ ிறகு முயறசினய முன்சனடுத்தோக தவண்டும்.

நமது சமுதாயத்னதப் பாதுகாப்பாக னவத்துக்சகாள்ள உதவுதல்
அவுஸததிதரலியோவில், அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்னதப் தபணிப்போதுகோப்பதறகோன சபோறுப்பு நம் ஒவசவோருவருக்கும் இருக்கதிறது. 
உதோரணமோக, அவுஸததிதரலியோவ ில் இருக்கதிறவர்கள, தங்களது நண்பர் அல்லது அயலகத்தோர் கடும் குறறச்சசயல் ஒன்னறத் 
த திட்டமிட்டுக்சகோண்டிருக்கதிறோதரோ எனச் சநததகதிக்கதிற பட்சத்ததில், அவர்கள இனத கூடிய வ ினரவ ில் அவுஸததிதரலிய அரசோங்க 
அததிகோரிகளுக்கு அறிவ ித்ததிட தவண்டும். இவவ ிதத்ததில், நோம் நமது சமுதோயத்ததின் போதுகோப்னபப் தபணிக்கோத்ததிட உதவ முடியும்.

இனதப்தபோலதவ, அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற ஒருவர், ஒரு குழநனதனயத் துஷ்பிரதயோகம் சசய்வனதப் போர்க்னகயில் அல்லது 
அது குறித்துத் சதரியவருனகய ில், அவர்கள இனத வ ிசோரனண சசய்வதறகோக கோவல்துனறய ினரிடம் அறிவ ித்ததிட தவண்டும்.

அவுஸததிதரலியோவ ில், இனணய வோய ிலோக துஷ்ப ிரதயோகம் சசய்வனத ஏறறுக்சகோளவததில்னல. இனத சில தநரங்களில் 
இனணய துஷ்ப ிரதயோகம் என்கதிதறோம். இதறகோன உதோரணங்களில், ஒப்புதல் இல்லோமல் போலியல் ரீத திய ிலோன புனகப்படங்கனள 
அல்லது வீடிதயோக்கனளப் பகதிர்தல், ஒருவனர இனணயத்ததிதலதய ப ின்சதோடர்தல், அல்லது ஒருவனரக் குறித்து இனணயத்ததில் 
இன ரீத தியோக துஷ்ப ிரதயோகமோன கருத்துக்கனள சவளிய ிடுதல் ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன. அவுஸததிதரலியோவ ில், அதனக 
வடிவ ிலோன இனணய துஷ்ப ிரதயோகங்கள சட்டவ ிதரோதமோனனவயோகும். 

அவுஸ்திரரலியாவிற்கு விசுவாசமாக நடத்தல்
குடியுரினம உறுததிசமோழிய ில், அவுஸததிதரலியோவ ிறகும், அதன் மக்களுக்கும் வ ிசுவோசமோக நடநது சகோளள அவுஸததிதரலியக் 
குடிமக்கள உறுததியளிக்கதிறோர்கள. அவுஸததிதரலியர்கள, இன்சனோரு நோட்டின் அல்லது நோடுகளின் குடியுரினமனயயும் 
னவத்துக்சகோளளலோம், அநநோடுகளின் சட்டங்கள அனுமததித்தோல். இனதத் தோன் இரட்னட, அல்லது பன் குடியுரினம 
என்கதிதறோம். இருநதோலும், ஒருவர் இன்சனோரு நோட்டின் குடிமகனோக இருநதோலும் கூட, ஒரு அவுஸததிதரலியக் குடிமகன், 
அவுஸததிதரலியோவ ிறகுள, எல்லோ தநரங்களிலும் அனனத்து அவுஸததிதரலிய சட்டங்கனளயும் ப ின்பறறியோக தவண்டும். ச ில 
அவுஸததிதரலிய சட்டங்கனள, அவுஸததிதரலிய குடிமக்கள சவளிநோடுகளில் இருநதோலும் கூடப் ப ின்பறறியோக தவண்டும். 
உதோரணமோக, அவுஸததிதரலியர்கள, இங்தகோ அல்லது சவளிநோட்டிதலோ, 16 வயததிறகுக் கழோன ஒரு குழநனததயோடு, போலுறோவ ில் 
ஈடுபடுவது சட்டவ ிதரோதமோனதோகும்.

ீ

அவுஸத திதரலிய சமுதோயமோனது, அவுஸததிதரலியோவ ின் நலன்கனளயும், போதுகோப்னபயும் குனறத்து மததிப்ப ிடக்கூடோது என்கதிற, 
நமது பகதிர்நது சகோண்ட கடனமகளின் அடிப்பனடய ிலோனது. உதோரணமோக, அததிகோரப்பூர்வ அரசோங்க இரகசியங்கனளப் பகதிர்நத திட 
சமூக ஊடகத்னத உபதயோகதிப்பது, அவுஸததிதரலிய நலன்கனளக் குனறத்து மததிப்ப ிடுவதோகும். அனதப்தபோலதவ, ஒரு பூர்வீக 
சமுதோயத்ததில் அவநம்ப ிக்னகனய அல்லது பயத்னத அததிகரிப்பது, அவுஸததிதரலிய சமுதோய உறவுகனளச் தசதப்படுத்ததிவ ிடும்.
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முடிவில ்
அனமததியும், ஸததிரமும் சகோண்டசதோரு சமுதோயத்னத நமது ஜனநோயக அனமப்புமுனறகள உருவோக்கதியுளளன. 

பகதிர்நதுசகோளவதறசகன நம்மிடம் தனித்துவம் வோய்நத, சசழிப்போன கலோசோரம் ஒன்றுண்டு. ஓர் அவுஸததிதரலியப் பிரனச 
எனும் முனறயில், நமது ததசத்ததின் கனதயில் நீங்கள ஒரு அங்கமோகதி, நமது எததிர்கோலத்ததிறகுப் பங்களிப்போறறுவீர்கள. 
அவுஸததிதரலியோ உங்கனள வரதவறகதிறது. குடியுரினம எமது சபோதுப் பினணப்போகும். 

பிரசோஉரினமப் பரீட்னசக்கு ஆயத்தமோகும் வனகயில், 44-46-ஆம் பக்கங்களில் தரப்பட்டுளள பயிறசிப் பரீட்னச வினோக்கனளச் 
சசய்யுங்கள.

அவுஸத திதரலியோவ ில், இக்கட்டுக் கோலங்களில் நோம் 
ஒன்றுகூடி, நல்ல கோலங்களிலும், சகட்ட கோலங்களிலும் 
ஒருவனர ஒருவர் போர்த்துக்சகோளகதிதறோம். 
உய ிரிழப்னபயும், சசோத்து தசதத்னதயும், வன 
உய ிர்களின் இழப்னபயும் ஏறபடுத்ததி, சுறறுச்சூழல் 
தபரழினவ உண்டோக்கதிய, அவுஸததிதரலியவ ின் 
2019-20 ஆம் ஆண்டின், மிகக் கடுனமயோன 
புதர்க்கோடுகள தவீ ிபத்துக் கோலத்ததின் தபோது, அதனகப் 
பன்கலோச்சோர சமுதோயங்கள, பணம், உனடகள 
மறறும் உணவு அன்பளிப்புகனள வசூல் சசய்யவும், 
புதர்க்கோட்டுத் தவீ ிபத்ததில் போததிக்கப்பட்டவர்களுக்குக் 
சகோடுத்துதவவும் கூடி உனழத்தோர்கள. உதோரணமோக, 
வ ிக்தடோரியோவ ில் இருக்கதிற சீன, வ ியோட்னோமிய, 
கம்தபோடிய சமுதோயங்களில் இருநது வநதவர்கள, 
வணிக னமயங்களில் நன்சகோனடகனள வசூல் சசய்து, 
உளளூர் சமுதோயக் குழு நதிகழ்ச்சிகள வோய ிலோக நதிததி 
த திரட்டித் தநதோர்கள, அததோடு, சீக்கதிய சமுதோயத்ததினர் 
குய ின்ஸலோநததில் இருநத சமுதோயங்கலுக்கும், 
தயனணப்பு வீரர்களுக்கும், ஆய ிரக்கணக்கோன தண்ணீர் 
புட்டிகனள தோனமோக வழங்கதினோர்கள.

ீ



40        அவுஸததிதரலியக் குடியுரினம: நம்மினடதய உளள சபோதுப்பினணப்பு

’பரீடசிககபபடக கூடுமொன 

பகுதி’ககொன பசொல அடடவனண 

் ் ் ்

் ் ்

பூர்வீகக் குடிகள மறறும் ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு மக்கள

பூர்வீகக் குடிகள மறறும் ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு மக்கள தோன் அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கும் மண்ணின் முதல் குடிகளோவர்
அவுஸததிதரலியோவின் பூர்வீகக் குடிகள மறறும் ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு மக்கள மக்கட்சதோனகயில் கதிட்டத்தட்ட மூன்று 
சதவீதமளவிறகுக் இருக்கதிறோர்கள

அவுஸததிதரலிய மனித உரினமகள ஆனணயம் 

இது, போகுபோடு கோண்பித்தல் மறறும் மனித உரினம மீறல்கள குறித்த புகோர்கனள விசோரனண சசய்கதிறததோர் சுதநததிரமோன 
ஆனணயமோகும். 
இனசவறி குறித்த நதிகழ்வுகனள அவுஸததிதரலிய மனித உரினமகள ஆனணயத்ததிடம் புகோர் சசய்யலோம். 

அவுஸததிதரலிய அரசோங்க தசனவ

அரசோங்கத் ததினணக்களங்களும் அவறறோல் தவனலக்கு அமர்த்தப்படுதவோரும்
அவுஸததிதரலிய அரசின் சபோதுச் தசனவயில் சசர்வீசஸ அவுஸததிதரலியோ பணியோளரோகதபோலுக்கு தவனல கதினடத்துளளது.

உளநோட்டுக் கலவரம்

சபோதுவோக அரசோங்கத்ததின் முடிவுகள அல்லது சகோளனககள ஆகதியவறனற எததிர்த்து சபரும் மக்கள ததிரளகளோல் நடத்தப்படும் 
ஆர்ப்போட்டங்கள மறறும் கலவரங்கள
மக்கள விரும்போத சட்டங்கனள அரசோங்கம் நதினறதவறறியதபோது உளநோட்டுக் கலவரம் ஏறபட்டது.

கூட்டணி

சபோதுவோக அரசோங்கத்னத அல்லது எததிர்க்கட்சினய அனமப்பதறசகன இரண்டு அல்லது அதறகு தமறபட்ட அரசியல் கட்சிகள 
ஒன்றோய்ச் தசர்வது
ததர்தலுக்குப் பிறகு, பிரததிநதிததிகள சனபயில் எநதக் கட்சிக்கும் சபரும்போன்னமப் பலம் கதினடக்கவில்னல, எனதவ ஒருமித்த 
கருத்துக்கனளயுனடய இரு கட்சிகள கூட்டணி அனமப்பதறகோக ஒன்று தசர்நதன.

ஆனணயம் 

அததிகோரப்பூர்வமோன சபோறுப்னபக் சகோண்தடோரது குழு
சுதநததிரமோய்த் தனித்ததியங்கும் ஆனணயம் ஒன்று ததர்தல்கனள ஏறபோடு சசய்கதிறது.

அரசியலனமப்பு

அரசோங்கம் இணங்கதி நடநதோக தவண்டிய அவுஸததிதரலியோவின் உச்சநதினல சட்டம் 
அரசியலனமப்பு தோன், சட்ட, நதிர்வோக மறறும் நீததிமன்ற அததிகோரங்கனள அனமத்துக்சகோடுக்கதிறது.

அரசியல் சட்டப்படியோன முடியரசு 

அரசியல் சோசனத்ததினோல் அததிகோரம் கட்டுப்படுத்தப்படும் அரசர் அல்லது அரசியோனர நோட்டின் தனலனம அததிகோரியோகக்  
சகோண்ட நோடு
ஐக்கதிய இரோச்சியத்ததின் அரசர் அல்லது அரசியோனரத் ததசத் தனலவரோகக் சகோண்ட அரசியல் சோசன முடியரசோக 
அவுஸததிதரலிய சபோதுநல அரசினன நமது அரசியல் சோசனம் ஸதோபிதம் சசய்தது. 

நீததிமன்றம் 

நீததிபததி அல்லது குறறவியல் நடுவர் ஒருவரோல் சட்ட சம்பநதப்பட்ட வழக்குகள தகட்கப்படும் இடம்
சட்டத்னத மக்கள மீறும்தபோது, அவர்கள நீததிமன்றத்ததிறகுச் சசல்ல தநரிடலோம்.

குறற விசோரனண

ஒருவர் குறறவோளியோ அல்லது நதிரபரோததியோ என்பனதத் தீர்மோனிக்கும் சபோருட்டு சுமத்தப்பட்ட குறறம் குறித்த உண்னமகனள 
நீததிமன்றத்ததில் தகட்டல்
குறறவழக்கு விசோரனணக்குப் பிறகு, வங்கதித் ததிருடன் சினறக்கு அனுப்பப்பட்டோன்.

இனணய துஷ்பிரதயோகம் 

ஒருவனர, அவர்களுக்குத் தீங்கதினழக்க தவண்டும் என்ற தநோக்கதில், அச்சுறுத்த, மிரட்ட, துன்புறுத்த அல்லது அவமோனப்படுத்த 
சதோழில்நுட்பத்னத உபதயோகதிக்கதிற பழக்கவழக்கம். 
அவுஸததிதரலியோவில் அதனக விதமோன இனணய துஷ்பிரதயோகங்கள சட்ட விதரோதமோனனவயோகும், அததோடு அவறனற 
கோவல்துனறயினரிடமும், அது நனடசபறற சமூக ஊடக தமனட தபோன்ற இனணய தசனவயிடத்ததிலும் புகோர் சதரிவிக்க 
தவண்டும்.

ஜனநோயகம்

ததர்நசதடுக்கப்பட்ட பிரததிநதிததிகள மூலம் மக்களோல் நடத்தப்படும் அரசு
தோன் விரும்பும் ஒருவனரப் போரோளுமன்றப் பிரததிநதிததியோகத் ததர்நசதடுக்க தோன் வோக்களிக்க வனக சசய்யும் ஜனநோயக 
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நோட்டில் வசிப்பது குறித்து கதிதரஸ மகதிழ்ச்சியனடகதிறோள.

வீட்டு அல்லது குடும்ப வன்முனற 

இது, பயத்னத உண்டோகுவதன் வோயிலோக அல்லது போதுகோப்பிறகு அச்சுறுத்தனல உண்டோக்குவதன் வோயிலோக, துனண 
ஒருவனரக் கட்டுப்படுத்தும் தநோக்கதிலோன பழக்கவழக்கம் அல்லது அச்சுறுத்தல்களோகும். 
வீட்டு அல்லது குடும்ப வன்முனறகனள ஏறறுக்சகோளவததில்னல அததோடு அனவ சட்டத்ததிறகு எததிரோனனவயோகும். 

வீட்டு அல்லது குடும்ப வன்முனறகள சட்டத்ததிறகு எததிரோனனவயோகும், அததோடு அவறனறக் கோவல்துனறயினரிடம் புகோர் 
சதரிவிக்க தவண்டும்.

தபோனதவஸது கடத்தல்

சட்டவிதரோத விறபனனக்சகன தபோனதவஸதுக்கனள எடுத்துச் சசல்லுதல் அல்லது வோங்குதல்
தபோனதவஸது கடத்தலுக்கோக சஜஸ சினறக்கு அனுப்பப்பட்டோள.

ததர்தல்

போரோளுமன்றத்ததில் தம்னமப் பிரததிநதிததித்துவப்படுத்த மக்கள ஒருவனரத் ததர்நசதடுக்கும் நதிகழ்ச்சி
18 வயதோன அல்லது அதறகு தமறபட்ட அவுஸததிதரலியப் பிரனசகள ததர்தலில் கட்டோயம் வோக்களிக்கதவண்டும்.

வோக்கோளர் பட்டியல

ததர்தல் அல்லது கருத்துக்கணிப்பு ஒன்றில் வோக்களிக்கும் உரினம சபறறுளளவர்களது அட்டவனண
வோக்குச்சோவடிக்கு தஜன் வநததபோது, அவள சபயனர வோக்கோளர் பட்டியலில் அததிகோரி ததடினோர்.

ததர்தல் சதோகுததி

பிரிததிநதிததிகள சனபயில் அரசியல்வோததிகனளத் ததர்நசதடுப்பதறகோக வோக்களிக்கும் வோக்கோளர்களோலோன மோவட்டங்கள
ததர்தல் சதோகுததிகனள ததர்தல் மோவட்டங்கள, பிரிவுகள, அல்லது இடங்கள என்று சசோல்கதிறோர்கள.

சமத்துவம்

அநதஸததில் ஒதர விதம்
அவுஸததிதரலியர்கள எல்லோரும் சமம் என்பததில் நம்பிக்னக சகோளகதிறோர்கள.

சட்டத்னத நனடமுனறப்படுத்தல்

மக்கள சட்டத்னதப் பின்பறறுவனத உறுததிசசய்தல்
தபோலிஸகோரர்கள சட்டத்னத நனடமுனறப்படுத்ததி அனமததினயக் கோக்கதின்றனர்.

சட்டத்னத நதினறதவறறும் அததிகோரம்

சட்டத்னத நதினறதவறறுவதறகோன அததிகோரம், அவுஸததிதரலிய அரசியல் சோசனத்ததின் கீழ் அளிக்கப்படும் முவவனக 
அததிகோரங்களில் ஒன்று
அவுஸததிதரலியப் போரோளுமன்றத்தோல் இயறறப்பட்ட சட்டங்கனள நனடமுனறப்படுத்துவதறகோன நதினறதவறறு அததிகோரம் 
அவுஸததிதரலிய அரசோங்க மநததிரிகளுக்கும், கவர்னர்-சஜனரலுக்கும் உண்டு.

நதியோயமோக நடத்தப்சபறுதல்

ஒவசவோருவருக்கும், அவர்களது பின்னணியத்னதப் சபோருட்படுத்தோமல், வோழ்க்னகயில் சவறறியனடவதறகோனததோர் சம 
அளவு சநதர்ப்பத்னதக் சகோடுக்கதிதறோம்.
அவுஸததிதரலியோவில், ஒவசவோருக்கும், ‘நதியோயமோக நடத்தப்சபறுதறகோன’ உரினமயுண்டு என்தற நோம் நம்புகதிதறோம்.

கூட்டரசு 

தம் னகயில் குறிப்பிட்ட சில அததிகோரங்கனள னவத்துக்சகோண்டு, குடிதயறறங்கள அனனத்தும் ஒதர ததசமோக ஒன்றுபடுவது
1901-ஆம் ஆண்டு குடிதயறறங்கள ஒன்றினணநது அவுஸததிதரலியப் சபோதுநல அரசு எனும் கூட்டரசோக மோறியது.

முதலோம் கப்பல் சதோகுததி 

நதியூ ஸவுத் தவல்ஸ-இல் தண்டனனக் னகததிகளது குடிதயறறம் ஒன்னற அனமப்பதறகோக தகப்டன் ஆர்தர் ஃபிலிப் 
தனலனமயில் பிரட்டனிலிருநது புறப்பட்ட 11 கப்பல்களின் சதோகுததி 
1788-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மோதம் 26-ஆம் ததததி ஸிட்னி வனளகுடோவில் ‘முதலோம் கப்பல்சதோகுததி’ வநது இறங்கதியனத 
‘அவுஸததிதரலிய ததின’த்தன்று நோம் நதினனவு கூர்கதிதறோம்.

மலர்ச் சின்னம் 

ததசிய மலர்
தங்க வோட்டில் எனும் மலர் அவுஸததிதலpயோவின் ததசிய மலரோகும்.

கட்டோயத் ததிருமணம்

இது, ததிருமணத்ததில் இனணயும் ஒருவர் அல்லது இருவருக்குதம மனம் ஒப்பவில்னல
அவளுக்கு அவளது கட்டோயத் ததிருமணத்ததில் ஒருதபோதும் நதிம்மததியில்னல, ஆகதவ அவள அததிலிருநது சவளிதயற 
விரும்பினோள.

இநத தநரத்ததில் இருநது இனிதமல் 

இப்தபோததிருநது எததிர்கோலத்ததில்
குடியுரினமச் சடங்கதில், நீங்கள இநத தநரத்ததில் இருநது இனிதமல் அவுஸததிதரலியோவிறகு விசுவோசமோக நடநது சகோளள 
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வோக்குறுததியளிக்கதிறீர்கள.

சின்னம்

மிகச் பிரபலமோன ஒரு உருவம் 
‘ஓபரோ ஹவுஸ’ ஸிட்னி நகரின் புகழ்சபறற அனடயோளச் சின்னமோகும்.

பூர்வீகவோசிகள

அவுஸததிதரலியோவின் பூர்வீகக் குடிகள மறறும் ததோர்ஸ ஸட்சரயிட் தீவு மக்கள
அவுஸததிதரலிய நோட்டு மண்ணில் ஆரம்பம் சதோட்டு வசிக்கும் பூர்வீகக் குடிகளோவர்.

ஒருங்கதினணப்பு

குடிவரவோளர்கள, தங்களது புததிய, உருவோகதிவரும் சமுதோயத்ததில் பங்தகறறு, அதறகுப் பங்களிக்க முடிகதிற வனகயில், அவர்கள 
ஏறறுக்சகோளளும் ஒரு நனடமுனற
கோலப்தபோக்கதில், குடிவரவோளர்கள அவுஸததிதரலியோவிறகுளளும், அவர்கள இருக்கும் சமுதோயத்ததிறகுளளும் 
ஒருங்கதினணவதோல் பலனனடகதிறோர்கள.

நீததித்துனற அததிகோரம்

சட்டங்களின் அர்த்தத்னத எடுத்துனரத்து, சட்டங்கனள A;சயல்முனறப்படுத்துவதறகோன அததிகோரம், அரசியல் சோசனத்ததின் 
கீழ்வரும் மூவனக அததிகோரங்களில் ஒன்று
அவுஸததிதரலியோவில், அததிகோரம் நீததிமன்றங்களின் னகயில் உளளது.

சட்டமியறறும் அததிகோரம்

சட்டங்கனள இயறறவும், சட்டங்களில் மோறறத்னத ஏறபடுத்துவதறகுமோன அததிகோரம், அரசியல் சோசனத்ததினோல் வழங்கப்படும் 
மூன்று அததிகோரங்களில் ஒன்று
அரசியல் சோசனத்ததின்படி சட்டங்கனள இயறறுவதறகோன அததிகோரம் போரோளுமன்றத்ததிறகு உண்டு. 

சுதநததிர உரினமகள

தனிப்பட்ட சுதநததிரம் மறறும் சுயசோர்பு
நமது ஜனநோயக சமூகத்ததில் மக்களுக்கு தபச்சுச் சுதநததிரம், கருத்து சவளிப்படுத்தும் சுதநததிரம், சமய சுதநததிரம் மறறும் 
ஒன்றுகூடுவதறகோன சுதநததிரம் ஆகதியனவ உண்டு. இச்சுதநததிர உரினமகனள நோம் மததித்துப் தபணுகதிதறோம். 

குறறவியல் நடுவர்

கீழ் நீததிமன்றம் ஒன்றின் நீததிபததி 
குறறவியல் நடுவர் ததிருடனன குறறவோளி எனக் கண்டு சினறக்கு அனுப்பினோர்.

ததோழனம

மறறவருக்கு உதவி சசய்வது மறறவரிடமிருநது உதவி சபறுவது, குறிப்போக கஷ்டகோலங்களில்
எனது கோர் சகட்டுப்தபோய் நதின்றதபோது, மறற ஓட்டுநர்கள ததோழனம உணர்வில் என் கோனரத் தளள உதவினர்.

ததசிய கீதம் 

ததசியப் போடல் 
‘அட்வோன்ஸ அஸட்ரோலியோ ஃசபயர்’ என்பது அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய கீதமோகும். 

போரோளுமன்ற ஜனநோயகம்

பிரனசகளோல் வழக்கமோகப் போரோளுமன்றத்ததிறகுப் பிரததிநதிததிகள ததர்நசதடுக்கப்படுவனத அடிப்பனடயோய்க் சகோண்ட  
அரசோங்க முனற
போரோளுமன்ற ஜனநோயக முனறயில் தோம் விரும்பும் பிரததிநதிததிகளுக்கு மக்கள வோக்களிப்பர்.

அரசியல் கட்சி

நோடு எப்படி ஆளப்படதவண்டும் என்பது பறறி ஒதர மோததிரியோன கருத்துக்கனளக்சகோண்ட மக்களது குழு
அரசியல் கட்சி ஒன்றின் உறுப்பினர்கள கோலம் தவறோது ஒன்று கூடிச் சநததிப்பர், உதோரணத்ததிறகு, சபோதுப் தபோக்குவரத்து 
வசததிகனள தமம்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்து கலநதுனரயோடுவதறகு. 

இனசவறி 

இது, ஒருவரின் போல், அவரது இனம், நதிறம், ததசிய இனம், அல்லது பூர்வீக மூலம் கோரணமோக, தப்பபிப்பிரோயம், போகுபோடு, 
துன்புறுத்தல் அல்லது சவறுப்பு கோண்பிப்பதோகும். 
இனசவறியோனது, சட்டத்ததிறகு எததிரோனனவயோகும், அததோடு அவறனறக் கோவல்துனறயினரிடம் புகோர் சதரிவிக்க தவண்டும். 
புகோர்கனள அவுஸததிதரலிய மனித உரினமகள ஆனணயத்ததிடம் சசய்யலோம்.

கருத்துக்கணிப்பு

முன்சமோழியப்பட்டுளள அவுஸததிதரலிய அரசியல் சோசன மோறறத்ததின் மீது அனனத்து வோக்கோளர்களும் வோக்களித்தல்
1967-ஆம் ஆண்டு நடநத கருத்துக்கணிப்பு வோக்சகடுப்பில் பூர்வீக அவுஸததிதரலியனரயும் மக்கள சதோனகக் கணக்சகடுப்பில் 
தசர்த்துக்சகோளள தவண்டுசமன மக்கள வோக்களித்தனர்.

பிரததிநதிததி 

மறறவர் சோர்போகப் தபசுபவர் அல்லது சசயலோறறுபவர் 
எனது உளளுர் நகரனவப் பிரததிநதிததிக்கு என்னுனடய கருத்து பிடித்ததிருநதது, அனத அவர் நகரனவக் கூட்டத்ததில் சமர்ப்பித்தோர்.
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மரியோனத

ஒருவனர ஒரு மனிதனோக அல்லது அவர்கள எடுக்கும் ஒரு முடினவப் பரிசீலிப்பனதக் கோண்பியுங்கள
எமிலி புத்த மதத்ததிறகு மோறும் முடினவ, அவளது குடும்பத்ததினர் மததித்ததோல், அவளுக்கு மகதிழ்ச்சி.

சட்டத்ததின் ஆட்சி

குடிமக்களும் அரசோங்கமுமோகதிய எல்தலோரும் சட்டத்ததிறகுக் கட்டுப்பட்டவர்கள
அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கும், பிரதமர் உளளிட்ட, ஒவசவோருவரும், சட்டத்ததின் ஆட்சியின் கீழ் அனனத்து அவுஸததிதரலியச் 
சட்டங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டவர்கள.

சசர்வீசஸ அவுஸததிதரலியோ 

இது, பல்தவறு விதமோன சுகோதோர, சமுதோய மறறும் நலவோழ்வுப் பணப்பட்டுவோடோக்கள மறறும் தசனவகனள, சமடிக்தகற, 
சசண்டர்லிங்க் மறறும் னசல்டு சப்தபோர்ட் வோயிலோகக் சகோடுத்துதவுகதிறததோர் அவுஸததிதரலிய அரசோங்க முகனமயோகும். 
சசர்வீசஸ அவுஸததிதரலியோ, துனணபுரியும் தசனவகனள, சசண்டர்லிங்க் மறறும் மறற தசனவகள வோயிலோகக் 
சகோடுத்துதவுகதிறது.

இரகசிய வோக்களிப்பு

குறிப்பிட்ட முனறயில் ஓட்டு சசலுத்துமோறு வோக்கோளர்கனள மறறவர்கள கட்டோயப்படுத்தோத வனகயில் மக்கள மனறவோக 
வோக்களிக்கும் முனற
இரகசிய வோக்களிப்பு முனறயில் நீங்கள வோக்குச் சசலுத்தும்தபோது தவறு யோரும் போர்க்க இயலோது.

சமயசோர்பறற

சமயத்ததிறகு அப்போறபட்டது
சமயசோர்பறற சமூகத்ததில் அததிகோரப்பூர்வமோன சமயம் எதுவும் கதினடயோது. 

தன்னினறவு

மறறவர்களின் உதவியின்றி, உங்களது சுய ததனவகனளச் சமோளிக்க இயலுவது.
தவனலயிருநதது என்பதோல் அவனோல் அவனுக்கோன உணனவ வோங்கதிக் சகோண்டு, அவனது வோடனகனயச் சசலுத்த முடிநதது. 
அவன் தன்னினறவு சபறறவனோக இருநதோன்.

அனமத்தல் 

நதிர்மோணித்தல், ஸதோபித்தல், துவக்குதல்
முதல் குடிதயறறத்னத ஆளுநர் ஃபிலிப் நதியு+ சசளத் தவல்ஸ- இல் அனமத்தோர்.

ஷயர் 

உளளுர் நதிர்வோகப் பகுததி
எனது ஷயர் பகுததியில் உளள சோனலகள போதுகோப்போனனவ.

சமூகப் போதுகோப்பு 

தவனலயில்லோதவர்கள, உடலியலோனம உனடயவர்கள, வயதோனவர்கள மறறும் ததனவயிலிருப்தபோருக்கு உதவுவதறசகன 
வழங்கப்படும் அரசு ஓய்வூததியங்கள அல்லது ஆதோயங்கள
டிரோங் தனது தவனலனய இழநததபோது, சமூகப் போதுகோப்பு உதவிக்சகன விண்ணப்பிக்க தவண்டியிருநதது.

அவுஸததிதரலிய வரியிறுப்பு அலுவலகம் (ATO) 

இது, அவுஸததிதரலியர்களுக்கோன தசனவகளுக்கு துனணபுரிநது, நதிததியளிக்கதிற வரி மறறும் பணி ஓய்வு அனமப்புகனள 
தமலோண்னம சசய்கதிறததோர் அவுஸததிதரலிய அரசோங்க முகனமயோகும். 
ஒவசவோரு ஆண்டும், சபரும்போலோன அவுஸததிதரலியர்கள, அவுஸததிதரலிய வரி வசூல் அலுவலகத்ததிறகு வரிக் கணக்னக 
சமர்ப்பிக்கதிறோர்கள. 

மததிப்புகள

எது சரி, எது தவறு என்பனத முடிவு சசய்வதறகும், பல்தவறு விதமோன சூழல்களில் எவவிதம் சசயல்படுவது எனவும் 
ஒருவருக்கு உதவும் சகோளனக
அவுஸததிதரலியோவிறகு பகதிர்நது சகோண்ட மததிப்புகள சதோகுததிசயோன்று உளளது, அனத நோம் அவுஸததிதரலிய மததிப்புகள 
என்கதிதறோம்.

சுயவிருப்புத்சதோண்டர் 

ஒரு நபருக்தகோ அல்லது அனமப்புக்தகோ ஊததியம் எதுவும் எததிர்போர்க்கோமல் தனது தசனவனய அளிப்பவர்
ரோஸோ மறறவரது இல்லங்களுக்குச் சசன்று அவர்களுக்கு ஆங்கதிலம் சசோல்லித்தரும் சுயவிருப்பத்சதோண்டரோவோர்.
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ரசொதனனக்கொன பயிற்சி வினொக்கள்

அவுஸதிரரலியாவும அதன மககளும் ் ் ் ்

1. ‘அ ன்ஸக்’ ததினத்னதக் சகோண்டோட நோம் சசய்வசதன்ன?

 அ.  1 ஆம் உலகப் தபோரின் தபோது, கலிசபோலி, துருக்கதியில் அவுஸததிதரலிய, நதியு+ஸிலோநது இரோணுவ வீரர்கள 

வநததிறங்கதியனம

 ஆ.  பிரிட்டோனியப் தபரரசிலிருநது முதல் சுதநததிரக் குடிகளது வருனக

 இ.  ஸிட்னி வனளகுடோவில் முதலோம் கப்பல் சதோகுததி வநததிறங்கதியனம

2. அவுஸ ததிதரலிய அதபோரிஜினிகள சகோடியில் உளள நதிறங்கள யோனவ?

 அ.  கருப்பு, சிவப்பு மறறும் மஞசள

 ஆ.  பச்னச, சவளனள மறறும் கருப்புன

 இ.  நீலம், சவளனள மறறும் பச்ச

3. சபோ துநல அரசின் சின்னம் என்ன?

 அ.  ததசிய கீதம்

 ஆ.  அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய மலர்

 இ.  இது, அவுஸததிதரலியோவின் அததிகோரப்பூர்வமோன சின்னமோகும், இது சபோதுநல அரனச குறிக்கும்

4.  1901-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் ததிகததி அவுஸததிதரலியோவில் நடநத நதிகழ்ச்சி என்ன?

 அ.  கருத்துக்கணிப்பு ஒன்றின் மூலம் அவுஸததிதரலிய அரசியல் சோசனம் மோறறப்பட்டது

 ஆ.  தனித்தனியோக இருநத குடிதயறறங்கனள ஒன்றினணத்து, கோமன்சவல்த் ஆஃப் அவுஸததிதரலியோ என்று 

சசோல்லும், மோகோணங்களின் கூட்டனமப்போக்கதினோர்கள.

 இ.  அவுஸததிதரலிய-நதியூஸிலோநது இரோணுவப்பனட அனமக்கப்பட்டது

5. தமற கு அவுஸததிதரலியோவின் தனலநகரம் எது?

 அ.  பிரிஸதபன்

 ஆ.  தகன்சபர்ரோ

 இ.  சபர்த்

அவுஸதிரரலியாவின ஜனநாயக நமபிகனககள, 

உரினமகள மறறும சுதநதிரஙகள 

் ் ் ் ்

் ் ் ் ் ்

6. க ீழ்வருவனவறறில் எது தபச்சு சுதநததிரத்துக்கு உதோரணமோகும்?

 அ.  அரசின் நடவடிக்னககளுக்கு மக்கள அனமததியோன முனறயில் எததிர்ப்பு சதரிவிக்கலோம்.

 ஆ.  நீததிமன்றத்ததில் ஆண்களும் சபண்களும் சமமோக நடத்தப்படுவர்

 இ.  எச்சமயத்னதயும் பின்பறறோததிருக்கும் உரினம அவுஸததிதரலியருக்குண்டு

7. க ீழ்வரும் கூறறுகளில் எது அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்னதப் பறறி சரியோனதோகும்?

 அ.  சில மதங்கனள அரசு அனுமததிப்பததில்னல

 ஆ.  அவுஸததிதரலியோவில் இருக்கதிற அரசோங்கம் மதசோர்பறறதோகும்

 இ.  மதச் சட்டங்கள போரோளுமன்றத்தோல் நதினறதவறறப்படுகதின்றன
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8. க ீழ்வருவனவறறுள எது அவுஸததிதரலியோவிலுளள சமத்துவத்ததிறகு உதோரணமோகும்?

 அ.  ஒவசவோருவரும் ஒதர சமயத்னதப் பின்பறறுகதின்றனர்

 ஆ.  ஆண்களுக்கும், சபண்களுக்கும் சம உரினமகள இருக்கதின்றன.

 இ.  ஓவசவோருவரும் ஒதர அரசியல் கட்சினயச் சோர்நதவர்கள

9. க ீழ்க் கோணப்படும் விடயங்களில் எது 18 அல்லது அதறகு தமறபட்ட வயதுனடய அவுஸததிதரலியர்களது கடனமயோகும்?

 அ.  உளளுர் நகரனவக் கூட்டங்களுக்குச் சசல்வது

 ஆ.  மத்ததிய மறறும் மோகோண அல்லது பிரததசத் ததர்தல்களிலும், தீர்மோனத்ததிலும் வோக்களிக்க

 இ.  சசல்லுபடியோகக்கூடிய அவுஸததிதரலியக் கடவுச்சீட்டு ஒன்னற னவத்ததிருப்பது

10. கட வுச்சீட்டுகனளக் குறித்த கீழ்வரும் கூறறுகளில் எது சரியோனதோகும்?

 அ.  அவுஸததிதரலியப் பிரனசகள அவுஸததிதரலியக் கடவுச் சீட்டிறசகன விண்ணப்பிக்கலோம்

 ஆ.  நதிரநதரக் குடிகள அவுஸததிதரலியக் கடவுச்சீட்சடோன்னற னவத்துக்சகோளளலோம்

 இ.  அவுஸததிதரலியோவுக்குத் ததிரும்பி வர, அவுஸததிதரலியக் குடிமக்களுக்கு கடவுச்சீட்டும் விசோவும் ததனவ

அவுஸதிரரலிய அரசாஙகமும அதன சடடஙகளும் ் ் ் ் ் ்

11.  அவுஸததிதரலியத் ததர்தல்களில் வோக்களிப்பது குறித்த கீழ்வரும் கூறறுகளில் எது சரியோனது?

 அ.  எநத தவட்போளருக்கும் போதுகோப்போகவும் சுதநததிரமோகவும் வோக்களிக்கும் உரினம மக்களுக்கு உண்டு

 ஆ.  னகனயக் கோட்டுவதன் மூலமோக வோக்களிக்கப்படுகதிறது

 இ.  வோக்குச்சீட்டின் மீது மக்கள தம் சபயனரக் கட்டோயம் எழுததவண்டும்

12.  அவுஸததிதரலிய அரசோங்கத்ததிறகோன அடிபப்னட விததிமுனறகனள எடுத்துக்கோட்டும் சட்டப்பூர்வமோன ஆவணத்ததின்  

சபயர் என்ன?

 அ.  அவுஸததிதரலியக் கூட்டரசு

 ஆ.  அவுஸததிதரலியப் சபோதுநல அரசு

 இ.  அவுஸததிதரலிய அரசியல் சோசனம்

13. க ருத்துக்கணிப்பு என்றோல் என்ன?

 அ.  அரசோங்கத்னத மோறறுவதறகோன ஒரு வோக்சகடுப்பு

 ஆ.  அவுஸததிதரலிய அரசியல் சோசனத்னத மோறறுவதறகோன ஒரு வோக்சகடுப்பு

 இ.  பிரதமனர மோறறுவதறகோன வோக்சகடுப்பு

14. சட்ட ங்களின் அர்த்தத்னத விளக்கதி சட்டங்கனள சசயறபடுத்தும் அததிகோரம் அரசின் எநத அங்கத்ததிறகு உண்டு?

 அ.  சட்டம் இயறறும் அங்கம்

 ஆ.  நதிர்வோக அங்கம்

 இ. நீததித்துனற

15. க ீழ்வருவனவறறுள எது கவர்னர்சஜ னரலின் பங்கோகும்?

 அ.  மோநதில முதல்வர்கனள நதியமிப்பது

 ஆ.  அவுஸததிதரலிய போரோளுமன்றம் நதினறதவறறுகதிற அனனத்து மதசோதோக்களிலும் னகசயோப்பமிடுதல்

 இ.  நோட்டின் தனலனம அததிகோரினய நதியமனம் சசய்வது
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அவுஸதிரரலிய மதிபபுகள் ் ்

16.  கருத் து சுதநததிரம் குறித்த அவுஸததிதரலிய மததிப்புகனளப் இவறறில் எநதக் கூறறு மிகச்சிறப்போக விளக்கதிச் சசோல்லும்?

 அ.  சட்டத்ததிறகுட்பட்டு ஒவசவோருவரும் அனமததியோக தங்கள அபிப்பிரோயங்கனள சவளிப்படுத்லோம்

 ஆ.  என்னிலிருநது தவறுபட்ட கருத்துக்கனளக் சகோண்டவர்கள வோனய மூடிக்சகோண்டு இருக்க தவண்டும்

 இ.  அங்கீகரித்த தனலப்புகளில் மட்டுதம விவோததிக்க முடியும்

17.  அவுஸ ததிதரலியோவில் உளளவர்கள, ஆங்கதிலத்னதக் கறறுக்சகோளவதறகோன முயறசினய எடுக்க தவண்டுமோ?

 அ.  அவுஸததிதரலியோவிலுளளவர்கள, அவர்கள வசிக்கும் அயலகப் பகுததிகளில் எநத சமோழினய மிகப் சபோதுவோகப் 

தபசுகதிறோர்கதளோ அநத சமோழினயதய தபச தவண்டும்

 ஆ.  அவுஸததிதரலியோவில் எநதசவோரு குறிப்பிட்ட சமோழினயயும் கறறுக்சகோளவதறகு எவவித எததிர்போர்ப்பும் இல்னல

 இ.  ஆம், அவுஸததிதரலியோவின் ததசிய சமோழி ஆங்கதிலதமயோகும், அததோடு இது கல்வி, தவனல சபறறுக்சகோளளவும், 

சமுதோயத்னத ஒருங்கதினணக்கவும் உதவுகதிறது

18.  அவுஸ ததிதரலியோவில், உங்கனள அவமோனப்படுத்ததி விட்டோர்கள என்பதறகோக, உங்களோல் ஒரு நபர் அல்லது ஒரு குழுவிறகு 

எததிரோக வன்முனறனயத் தூண்ட முடியுமோ?

 அ.  முடியும், உங்களுக்கு அநத வன்முனறனய முன்சனடுத்து நடத்த எண்ணமில்னல என்றோல்

 ஆ.  முடியோது, அது அவுஸததிதரலிய மததிப்புகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும் எததிரோனது

 இ.  சில தநரங்களில், உங்கனள மிகவும் சவறுப்தபறறியதோக நதினனத்தோல்

19.  மக்கள, மறறவர் கூறனற ஒப்புக்சகோளளோத தபோதும், ஒருவனர ஒருவர் சகதித்துக்சகோளள தவண்டுமோ?

 அ.  ஒருவனர ஒருவர் அவமோனப்படுத்துவது சட்டத்ததிறகு எததிரோனது

 ஆ.  கூடோது, ஒருவர் சசோல்வனத ஒருவர் ஏறறுக்சகோளகதிற பட்சத்ததில் மட்டுதம, அவர்கனள அவர்கள மரியோனததயோடு 

நடத்த தவண்டும்

 இ.  ஆம், சமோதோனமோன முனறயில் மோறறுக்கருட்துக்கனளத் சதரிவிபட்து, பரஸபர மரியோனத சதோடர்போன 

அவுஸததிதரலிய மததிப்புகனளப் பிரததிபலிக்கதிறது

20. ப ின்வருவததில் எது, அவுஸததிதரலிய சமுதோயத்ததிறகுப் பங்களிப்பதறகோனததோர் உதோரணமோகும்?

 அ.  நறபணி இயக்கம் ஒன்றுக்குத் தன்னோர்வத் சதோண்டு புரிவது அல்லது நதிததி ததிரட்டுவது என்பது, நமது 

சமுதோயத்னதப் பலப்படுத்துவதறகோனததோர் சபரும் சநதர்ப்பமோகும்

 ஆ.  மறறவர்கனளப் பறறித் சதரிநதுசகோளள நோன் எநத முயறசினயயும் எடுக்கக் கூடோது

 இ.  அவுஸததிதரலியோ ஒரு சுதநததிர நோடோகும், அவுஸததிதரலியர்கள சமுதோயத்ததிறகுப் பங்களிக்கக் கூடோது

பதிலகள் ்

அ  20 இ, 19 ஆ,  18 இ, 17 அ,  16 ஆ,  15 இ,  14 ஆ,  13 இ,  12 அ,  11 அ,  10 ஆ,  9 ஆ,  8 ஆ,  7 அ,  6 ஆ,  5 ஆ,  4 இ,  3 அ,  2 அ, 1
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முடிவனடகிறது
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