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អូស្រ្តា លីជាប្រទេសពហុវរបធម ៌- តមគ្គីភាព ភាពរងឹមាំ និងភាពទជាគ្ជយ័   
គឺ្ជាទសចក្ាថី្លែងការណ៍ជាតធារណៈររសរ់ដ្ឋា ភិបាល ក្នុងការទរាជាា ចិត្ាចាំទ ោះ 
អូស្រ្តា លជីាប្រទេសពហុវរបធម ៌ការក្ាំណត្អ់ាេិភាព និងេិសទៅជាយុេធតស្រ្សា 
សប្មររ់យៈទពលរ ុន្មា នឆ្ន ាំខាងមុខទនោះ។ 
 

 

  



 

2 

រុពវក្ថា 

ន្មយក្រដ្ាមស្រ្នានីនប្រទេសអូស្រ្តា ល ី
  

ប្រទេសអូស្រ្តា លី គឺ្ជាសងគមពហុវរបធម៌ថ្ដ្លេេួលបានទជាគ្ជ័យរាំផុត្ក្នុងពិភពទោក្។ ទយងីមនអាយុចាំណាស់ដូ្ចជនជាតិ្ 
អូស្រ្តា លីទដី្មររស់ទយងី ថ្ដ្លមនវរបធម៌ចាស់ជាងទគ្រាំផុត្ និងគ្ង់វងសដ្ល់រចចុរបននទៅទលីថ្ផនដី្ ទហយីថ្ដ្លទគ្បានថ្លរក្ាប្រទេស 
ទនោះអស់រយៈទពលជាង៥០ ,០០០ឆ្ន ាំមក្ទហយី។  

ទហយីទយងីមនអាយុវយ័ទក្ាងដូ្ចទារក្ទៅក្នុងនដ្មា យជាជនអទន្មា ប្រទវសន៍ ថ្ដ្លអាចមនប្រភពមក្ពីប្រទេសណាមួយ ជាំទនឿណាមួយ 
និងពូជតសន៍ណាមួយទៅក្នុងពិភពទោក្។ 

ប្រទេសអូស្រ្តា លី គឺ្ជាប្រទេសអទន្មា ប្រទវសន៍។ ទសទីរថ្ត្ ក់្ក្ណាា លននចាំនួនប្រជាជនរចចុរបននររស់ទយងីបានទកី្ត្ទៅទប្ៅប្រទេស 
ឬយ ងទោចណាស់មនឪពុក្ ឬមា យមន ក់្ថ្ដ្លទកី្ត្ទៅទប្ៅប្រទេស។ 

ទហយីទយងីមនប្រភពមក្ពីប្គ្រ់វរបធម៌ ប្គ្រ់ពូជតសន៍ ប្គ្រ់ជាំទនឿ ប្គ្រ់ប្រជាជាតិ្។ 

ទយងីប្តូ្វបានក្ាំណត់្អត្ាសញ្ញា ណមិនប្តឹ្មថ្ត្តាមរយៈពូជតសន៍ តសន្ម ឬវរបធម៌ រ ុថ្នាថ្លមទាាំងតាមរយៈគុ្ណត្នមែរមួននទសរភីាព 
លេធិប្រជាធិរទត្យយ នីតិ្រដ្ា និងសមភាពននឱកាស -  "ផាល់ឱកាសទដ្ឋយយុត្ាិធម៌ប្តឹ្មប្តូ្វ"។ 

កាវថ្ដ្លរិេភាា រ់ទយងីជាមួយគ្នន  គឺ្ការទគ្នរពគ្នន ទៅវញិទៅមក្ - ការេេួលតគ ល់យ ងប្ជាលទប្ៅថាទយងីរាល់គ្នន មនសិេធិក្នុងការ 
េេួលបានការទគ្នរពដូ្ចគ្នន  ទសចក្ាីនលែលនូរដូ្ចគ្នន  និងឱកាសដូ្ចគ្នន ។ 

ចាំទ ោះសនដិសុខជាតិ្ - ការទរាជាា ចិត្ាដ្ជ្ញទមោះមុ ត្ទដី្មបកីារ រប្រទេសជាតិ្ររស់ទយងី ប្រជាជនររស់ទយងី និងគុ្ណត្នមែររស់ទយងី - 
គឺ្ជាមូលដ្ឋា នប្គឹ្ោះថ្ដ្លទយងីពឹងថ្ផែក្សប្មរ់ក្តង និងរក្ាការ រសិេធិទសរភីាពររស់ទយងី។ 

ក្នុងទពលថ្ដ្លទកី្ត្មនតា នភាពតានតឹ្ងក្ាំពុងទកី្នទ ងី និងការទកី្នទ ងីននភាពមិនប្បាក្ដ្ប្រជាទៅេូទាាំងពិភពទោក្ ប្រទេស 
អូស្រ្តា លីទៅថ្ត្ជាប្រទេសគ្ាំរូមួយថ្ដ្លប្រកាន់ខាា រ់ខាួននូវទគ្នលការណ៍ននភាពសុខដុ្មរមន្ម សមភាព និងភាពកាែ ោនតវ ោរ់ថ្ដ្ល 
បានឱរប្ក្ទតរនូវភាពចប្មរោះននជាតិ្តសន៍។ 

ទសចក្ាីថ្លែងការណ៍ររស់ទយងីសាីពី អូស្រ្តា លីជាប្រទេសពហុវរបធម៌៖ តមគ្គីភាព ភាពរងឹមាំ និងភាពទជាគ្ជយ័  រនា និងរញ្ញា ក់្ជាលាី 
នូវការទរាជាា ចិត្ាររស់រដ្ឋា ភិបាលចាំទ ោះអូស្រ្តា លីជាប្រទេសពហុវរបធម៌  ថ្ដ្លក្នុងទន្មោះគ្នា នការប្រកាន់ជាតិ្តសន៍ និងការទរសីទអីង។ 

ខាុ ាំសូមសរទសីរចាំទ ោះទសចក្ាីថ្លែងការណ៍ររស់ទយងីសាីពី អូស្រ្តា លីជាប្រទេសពហុវរបធម៌៖ តមគ្គីភាព ភាពរងឹមាំ និងភាពទជាគ្ជយ័ 
សប្មរ់ប្រជាពលរដ្ាអូស្រ្តា លីទាាំងអស់។  

 

The Hon Malcolm Turnbull MP 

ន្មយក្រដ្ាមស្រ្នាីននប្រទេសអូស្រ្តា លី 
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តររមួពីរដ្ាមស្រ្នាបី្ក្សងួទសវាសងគមកិ្ចច និងអនក្ជាំនយួការរដ្ាមស្រ្នាបី្ក្សងួទសវាសងគមកិ្ចច 
និងកិ្ចចការពហុវរបធម ៌
 

ប្រជាពលរដ្ាអូស្រ្តា លីទាាំងអស់អាចមនទមេនភាពចាំទ ោះសងគមពហុវរបធម៌ររស់ទយងី ថ្ដ្លមនភាពរងឹមាំ ទហយីេេួលបានទជាគ្ 
ជ័យ។ ទរឿងប្រវត្ាិអាំពីប្រទេសអូស្រ្តា លីបានចារ់ទផាីមកាលពីអតី្ត្ៈកាលដ្ជ្ញយូរលង់ ជាមួយជនជាតិ្ទដី្មអូស្រ្តា លី និងជនជាតិ្អូស្រ្តា លី 
រស់ទៅទលីទកាោះ Torres Strait បានរកី្ចទប្មីនជាមួយនឹងការរទងកីត្តា រ័នអង់ទគ្ែស និងរនាជាមួយប្រជាជនមក្ពីេីជិត្ឆ្ា យប្គ្រ់ 
េិសេី។ 
ទសរភីាព និងសនាិសុខថ្ដ្លទយងីមនគឺ្មិនថ្មនទកី្ត្ទ ងីទដ្ឋយនចដ្នយទេ។ រដ្ឋា ភិបាលប្គ្រ់អាណត្ាិបានរទងកីត្ចក្ខុវស័ិយមួយសប្មរ់ 
សងគមររស់ទយងីថ្ដ្លឱរប្ក្ទតរនូវភាពចប្មរោះ ខណៈទពលថ្ដ្លសងកត់្ធាន់ទៅទលីអត្ាសញ្ញា ណជាតិ្ថ្ត្មួយគ្ត់្ររស់ទយងី និងពីតរៈ 
សាំខាន់ននប្រជាជាតិ្មួយថ្ដ្លមនសមហរណក្មា និងការររួរមួគ្នន ជាធែុងមួយ។ 

ទៅក្នុងយុគ្សម័យមួយថ្ដ្លមនុសសជាទប្ចីនកាន់ថ្ត្ខវល់ខាវ យអាំពីការទកី្នទ ងីននអាំទពីទភរវក្មា និងលិេធិប្ជរលនិយម គ្នា នទពលទវោ 
លែប្រទសីរណាទ យីទដី្មបរីញ្ញា ក់្ជាលាីនូវការទរាជាា ចិត្ាដ្ជ្ញទមោះមុត្ររស់ទយងីទដី្មបលិីេធិប្រជាធិរទត្យយ ឱកាស និងគុ្ណត្នមែរមួររស់ 
ទយងី។ 

រដ្ឋា ភិបាលអូស្រ្តា លីបានទរាជាា ចិត្ាក្នុងការការ រសនាិសុខប្រទេសររស់ទយងី និងសិេធិទសរភីាពររស់ប្រជាជនទយងី។ ទៅក្នុងទសចក្ាី 
ថ្លែងការណ៍ររស់ទយងីសាីពី អូស្រ្តា លីជាប្រទេសពហុវរបធម៌៖ តមគ្គីភាព ភាពរងឹមាំ និងភាពទជាគ្ជយ័  រដ្ឋា ភិបាលបានក្ាំណត់្គុ្ណ 
ត្នមែថ្ដ្លបានជាំរុញឱយេេួលបានភាពទជាគ្ជ័យររស់ទយងីក្នុងទពលក្នែងមក្ ទហយីនឹងជួយទយងីរកី្ចទប្មីនរុងទរឿងក្នុងទពលអន្មគ្ត្។ 

ទសចក្ាីថ្លែងការណ៍ទនោះេេួលតគ ល់ថា ភាពចប្មរោះននវរបធម៌ជាថ្ផនក្មួយននចាំណុចខាែ ាំងអតច រយរាំផុត្ររស់ទយងី ចាំណុចខាែ ាំងមួយថ្ដ្ល 
ជួយទយងីក្តងអន្មគ្ត្សប្មរ់មនុសសប្គ្រ់រូរ និងមនឱកាសរស់ទៅក្នុងជីវភាពលែប្រទសីរ។ វាទលីក្ក្មពស់ភាពសនូលននតា រ័នលិេធិ 
ប្រជាធិរទត្យយររស់ទយងី និងនីតិ្រដ្ា វារ ាំទលចពីតរៈសាំខាន់ននសញ្ញា តិ្ទៅក្នុងអត្ាសញ្ញា ណជាតិ្ររស់ទយងី ទហយីវារង្ហា ញយ ង 
ចាស់ថាការេេួលខុសប្តូ្វររស់ទយងីទាាំងអស់គ្នន  ប្តូ្វថ្ត្ទគ្នរពជនរមួជាតិ្អូស្រ្តា លីររស់ទយងី។ 

ទសចក្ាីថ្លែងការណ៍ទនោះគឺ្ជាមូលដ្ឋា នប្គឹ្ោះថ្ដ្លទយងីអាចក្តងពប្ងឹងសងគមពហុវរបធម៌ររស់ទយងីរថ្នាមទេៀត្ ទហយីទយងីេនទឹងរង់ចាាំ 
ទធវីការជាមួយប្រជាពលរដ្ាអូស្រ្តា លីទាាំងអស់ ក្នុងកិ្ចចខិត្ខាំប្រឹងថ្ប្រងទដ្ឋយមិនខាែ ចទនឿយហត់្ 

ទដី្មបថី្សវងរក្ទសរភីាព និងវរុិលភាព។ 

 

The Hon Christian Porter MP 

រដ្ាមស្រ្នាីប្ក្សួងទសវាសងគមកិ្ចច  

 

សមជិក្ប្ពឹេាសភា The Hon Zed Seselja 

អនក្ជាំនួយការរដ្ាមស្រ្នាបី្ក្សួងទសវាសងគមកិ្ចច និងកិ្ចចការពហុវរបធម៌ 
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អូស្រ្តា លីជាប្រទេសពហុវរបធម៖៌ តមគ្គីភាព ភាពរងឹមាំ និងភាពទជាគ្ជយ័  

 

ទរឿងថ្ចក្រ ាំថ្លក្ររស់ទយងី 
 

ប្រទេសអូស្រ្តា លីជាសងគមពហុវរបធម៌មួយថ្ដ្លេេួលបានទជាគ្ជ័យរាំផុត្ក្នុងពិភពទោក្ ទដ្ឋយរប្ងួររប្ងួមវរបធម៌ 
រេពិទតធន៍ ជាំទនឿ និងប្រនពណីជាទប្ចីនអទនក្។ ទយងីសទប្មចបានសមិេធផលររស់ទយងីជាប្រជាជាតិ្មួយ ទដ្ឋយតរថ្ត្ការ 
ចូលរមួចាំថ្ណក្ររស់ពូជពងសរុពវរុរសទផសងៗគ្នន ជាង៣០០ - ចារ់ពីជនជាតិ្ទដី្មអូស្រ្តដ លី រហូត្ដ្ល់អនក្ចាំណូលលាីរាំផុត្។ 

ទយងីបានរកី្ចទប្មីនទដ្ឋយតរមួយចាំថ្ណក្ននភាពចប្មរោះននវរបធម៌ររស់ទយងី ថ្ដ្លប្េប្េង់មូលដ្ឋា នប្គឹ្ោះននគុ្ណត្នមែរមួ 
និងការទរាជាា ចិត្ាររស់ទយងីទដី្មបទីសរភីាព សនាិសុខ និងវរុិលភាព។ 

ប្រទេសជាតិ្ររស់ទយងីប្តូ្វបានពប្ងឹងពប្ងីក្ទដ្ឋយជនជាតិ្ទដី្ម និងប្រជាជនរស់ទៅទលីទកាោះ Torres Strait វរបធម៌ថ្ដ្ល 
ទៅគ្ង់វងសដ្ជ្ញចាំណាស់ជាងទគ្រាំផុត្ទៅទលីភពថ្ផនដី្ និងមនុសសរារ់ោនន្មក់្ថ្ដ្លបានសទប្មចចិត្ាក្តងជីវតិ្លាីទៅេីទនោះ។ 

អស់រយៈទពលជាង៥០,០០០ឆ្ន ាំមក្ទហយី ជនជាតិ្ទដី្មអូស្រ្តា លីបានរស់ទៅ ទរៀន សប្មរខែួន និងរស់រានមនជីវតិ្ទៅទលីេឹក្ដី្ 
ថ្ដ្លឥ ូវទនោះទយងីទៅថាប្រទេសអូស្រ្តា លី។ ក្នុងការរស់ទៅទដ្ឋយទក្ៀក្តា គ្នន  ទគ្មនប្ក្រមភាត ឬ “ជនជាតិ្” ទផសងៗគ្នន ជាង 
២៥០ទៅេូទាាំងេវីរទនោះ ថ្ដ្លមនវរបធម៌ ជាំទនឿ និងប្គ្នមភាតខុសគ្នន ទរៀងៗខែួន។ កូ្នទៅររស់ប្រទេសជាតិ្ទាាំងទនោះត្ាំណាង 
ឱយវរបធម៌ទៅគ្ង់វងសដ្ជ្ញចាំណាស់ចាស់ជាងទគ្រាំផុត្ទៅទលីភពថ្ផនដី្ និងមនប្រវត្ាិទរឿងរា វអាំពីសម័យកាល និងេីក្ថ្នែងជាទប្ចីន 
ថ្ដ្លជាប្រវត្ាិតស្រ្សាដ្ជ្ញយូរលង់ររស់ប្រជាជនណាមួយទផសងទេៀត្។ 

ប្រវត្ាិទនោះបានរនាជាមួយនឹងមូលដ្ឋា នប្គឹ្ោះននប្រទេសអូស្រ្តា លីសម័យេាំទនីរ តាមរយៈការតាាំងេីលាំទៅររស់ជនជាតិ្អង់ទគ្ែស 
និងជនជាតិ្ទអៀរ ង់ ប្ពមទាាំងការរទងកីត្លិេធិប្រជាធិរទត្យយអាប្ស័យសភា តា រ័ន និងចារ់ររស់ទយងី។ អស់រយៈទពលជាយូរ 
មក្ទហយី ប្រវត្ាិររស់ទយងីបានរកី្ចទប្មីនទដ្ឋយដ្ឋក់្រញ្ចូ លប្រជាជនរារ់ោនន្មក់្មក្ពីប្គ្រ់េវីរទាាំងអស់ ថ្ដ្លបានចាត់្េុក្ 
ប្រទេសអូស្រ្តា លីជាប្រទេសក្ាំទណីត្។ 

សពវនលាទនោះ ជនជាតិ្អូស្រ្តា លីតវ គ្មន៍ចាំទ ោះអនក្ថ្ដ្លបានទធវីអទន្មា ប្រទវសន៍មក្ទៅេីទនោះ ទដី្មបចូីលរមួក្នុងសងគមទសរ ីនិងទរីក្ 
ចាំហររស់ទយងី ក្តងជីវភាព ទហយីទធវីការរមួចាំថ្ណក្ដ្ល់ប្រទេសជាតិ្ររស់ទយងី។  

អស់រយៈទពលជាយូរមក្ទហយី ការមក្ប្រមូលផាុ ាំររស់ប្រជាជនទប្ចីន បានជួយក្តងទហដ្ឋា រចន្មសមព័នធររស់ទយងី ពប្ងឹង 
សហគ្មន៍ររស់ទយងីឱយកាន់ថ្ត្រស់រទវកី្ រទងកីនរេពិទតធន៍វរបធម៌ររស់ទយងី និងរទងកីនឱកាសររស់ទយងី ទហយីសាំខាន់រាំផុត្ 
គឺ្បានពប្ងីក្វធីិតស្រ្សាថ្ដ្លទយងីទមីលទ ញី និងចូលរមួជាមួយពិភពទោក្។ 

ការរទងកីត្កាត្ពវកិ្ចចចាំទ ោះគ្នន ទៅវញិទៅមក្រវាងរដ្ឋា ភិបាល សហគ្មន៍ និងរុគ្គល - មិនគិ្ត្ពីសញ្ញា តិ្ - ពប្ងឹងតា រតី្ត្ស ូររស់ 
ទយងី និងការតគ ល់ពីក្មាសិេធិររស់ទយងី។ 

ទយងីទាាំងអស់គ្នន បានក្តងប្រទេសអូស្រ្តា លីដ្ជ្ញេាំទនីរ និងចប្មរងចទប្មីនដូ្ចមនសពវនលាទនោះ ជាមួយនឹងគុ្ណត្នមែរមួ សិេធិ 
និងការេេួលខុសប្តូ្វរមួររស់ទយងី។ 
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គុ្ណត្នមែរមួ 

គុ្ណត្នមែររស់ទយងី ទធវីឱយទយងីររួរមួគ្នន ជាធែុងមួយ ទហយីរទងកីត្ជាចាំណងទាក់្េងរវាងទយងីទាាំងអស់គ្នន ទៅក្នុងសងគម។ 
គុ្ណត្នមែទាាំងទនោះ ផាល់ជាមូលដ្ឋា នប្គឹ្ោះសប្មរ់សងគមររស់ទយងី និងអន្មគ្ត្រមួសប្មរ់អនក្រាល់គ្នន ។ គុ្ណត្នមែររស់ទយងី 
គឺ្ថ្ផែក្ទលី៖ 

ការទគ្នរព 

ទយងីទគ្នរព ទហយីទយងីទរាជាា ចិត្ាអនុវត្ាតាមនីតិ្រដ្ា និងភក្ដីភាពចាំទ ោះប្រទេសអូស្រ្តា លី។ 

ទយងីទគ្នរពទសរភីាព និងទសចក្ាីនលែលនូរររស់រុគ្គលទាាំងអស់។ 

ទយងីឱយត្នមែទលីភាពចប្មរោះររស់ទយងី និងមនការទគ្នរពគ្នន ទៅវញិទៅមក្ ការរារ់រញ្ចូ ល ភាពយុត្ាិធម៌ប្តឹ្មប្តូ្វ 
និងការអាណិត្អាសូរ។ 

សមភាព 

ទយងីគ្នាំប្េសមភាពរវាងរុរស និងស្រ្សាី។ 

ទយងីទជឿទលីសមភាពចាំទ ោះមុខចារ់។ 

ទយងីទជឿទលីសមភាពននឱកាសសប្មរ់មនុសសប្គ្រ់គ្នន ។ 

ទសរភីាព 

ការទរាជាា ចិត្ាររស់ទយងីទដី្មបទីសរភីាព គឺ្ជាមូលដ្ឋា នប្គឹ្ោះដ្ជ្ញសាំខាន់។  

ទយងីគ្នាំប្េទសរភីាពក្នុងការគិ្ត្  ការរទញ្ចញមតិ្ ការកាន់តសន្ម ការរទងកីត្សហប្គ្នស និងសមគ្ម។ 

ទយងីទរាជាា ចិត្ាអនុវត្ាតាមលេធិប្រជាធិរទត្យយសភា។ 

ទយងីេេួលខុសប្តូ្វក្នុងការរាំទពញកាត្ពវកិ្ចចជាពលរដ្ា។ 

ការអនុវត្ា និងសក្មាភាពថ្ដ្លរ ោះ ល់ដ្ល់គុ្ណត្នមែររស់ទយងី មិនទកី្ត្មនទេទៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តា លី។ 

ទយងីទាាំងអស់គ្នន េេួលបានអត្ាប្រទយជន៍ពីភាពទជាគ្ជ័យថ្ផនក្ទសដ្ាកិ្ចច ទសរភីាពវរបធម៌ និងតសន្ម និងភាពចប្មរោះននប្រទេស 
ទយងី ។ ការរក្ាបាននូវការទរាជាា ចិត្ាយ ងមុត្មាំចាំទ ោះគុ្ណត្នមែរមួររស់ទយងី គឺ្ទដី្មបឧីត្ាមប្រទយជន៍ររស់ប្រជាជនអូស្រ្តា លី។ 

សិេធ ិនិងការេេលួខុសប្តូ្វរមួ 

ទយងីេេួលតគ ល់ពីតរៈសាំខាន់ននការទគ្នរពគ្នន ទៅវញិទៅមក្ និងការេេួលខុសចាំទ ោះគ្នន ទៅវញិទៅមក្។ ទជាគ្ជ័យររស់ទយងី 
ជាសងគមពហុវរបធម៌មួយ គឺ្ទដ្ឋយតរថ្ត្តុ្លយភាពននសិេធិ និងការេេួលខុសប្តូ្វថ្ដ្លធាន្មថាសងគមមួយមនទសារភាព 
ភាពេន់ភែន់ និងភាពសុខដុ្មរមន្ម ថ្ដ្លទយងីខិត្ខាំពាយមផាល់ជូនមនុសសប្គ្រ់គ្នន នូវឱកាសរមួចាំថ្ណក្ - និងេេួល 
អត្ាប្រទយជន៍ពី - ភាពចប្មរងចទប្មីនររស់ទយងី។ 

សងគមររស់ទយងី គឺ្ជាសងគមមួយថ្ដ្លរទងកីត្ទ ងីទដ្ឋយឈរទលីប្រនពណីននលិេធិទសរនិីយម និងលិេធិប្រជាធិរទត្យយ ថ្ដ្លក្នុង 
ទន្មោះសិេធិជាមូលដ្ឋា នររស់រុគ្គលប្គ្រ់រូរ គឺ្មិនអាចរ ាំទោភបានទ យី។ 
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សញ្ញា តិ្គឺ្ជាឯក្សិេធិមួយ និងជាថ្ផនក្មួយននពិធីចូលសញ្ញា តិ្អូស្រ្តា លី ពលរដ្ាលាីសនា និងរញ្ញា ក់្ "ភក្ដីភាពចាំទ ោះប្រទេស 
អូស្រ្តា លី និងប្រជាជនននប្រទេសទនោះ ថ្ដ្លខាុ ាំថ្ចក្រ ាំថ្លក្ជាំទនឿលិេធិប្រជាធិរទត្យយ ថ្ដ្លខាុ ាំទគ្នរពសិេធិ និងទសរភីាព ទហីយនិង 
ចារ់ថ្ដ្លខាុ ាំនឹងអនុវត្ា ទហីយប្រតិ្រត្ាិតាម "។ 

ប្រជាជនអូស្រ្តា លីរ ាំពឹងេុក្យ ងប្តឹ្មប្តូ្វថាមនុសសរាល់គ្នន ថ្ដ្លសាិត្ទៅក្នុងប្រទេសររស់ទយងី មិនថាពួក្ទគ្ជា ឬមិនថ្មនជា 
ពលរដ្ាអូស្រ្តា លី ប្តូ្វទគ្នរពចារ់អូស្រ្តា លី  គ្នាំប្េដ្ល់ដ្ាំទណីរការលិេធិប្រជាធិរទត្យយររស់ទយងី និងប្រប្ពឹត្ដចាំទ ោះមនុសសប្គ្រ់រូរ 
ទដ្ឋយទសចក្ាីទគ្នរព និងទសចក្ាីនលែលនូរ។ 

ប្រទេសអូស្រ្តា លីថ្ដ្លមនសុវត្ាភិាព និងសនាសុិខ 

ការប្េប្េង់ប្រទេសអូស្រ្តា លីថ្ដ្លមនភាពចប្មរោះ និងភាពសុខដុ្មរមន្ម គឺ្សនាិសុខននប្រទេសររស់ទយងី។ រដ្ឋា ភិបាលអូស្រ្តា លី 
បានដ្ឋក់្អាេិភាពខពស់រាំផុត្ទៅទលីសុវត្ាិភាព និងសនាិសុខររស់ប្រជាពលរដ្ាអូស្រ្តា លីទាាំងអស់។ ការវាយប្រោរទភរវក្មាន្មទពល 
លាីៗទនោះទៅជុាំវញិពិភពទោក្ បានរងកឱយមនការប្ពួយបារមភទៅក្នុងសហគ្មន៍អូស្រ្តា លី។ 

រដ្ឋា ភិបាលទ ែ្ីយត្រទៅនឹងការគ្ាំរាមក្ាំថ្ហងទាាំងទនោះ ទដ្ឋយរនាវនិិទយគ្ទៅក្នុងវស័ិយប្រឆ្ាំងនឹងអាំទពីទភរវក្មា ការ រប្ពាំថ្ដ្នរងឹ 
មាំ និងសនដិសុខជាតិ្រងឹមាំ។ ការទនោះជួយធាន្មថា ប្រទេសអូស្រ្តា លីទៅថ្ត្ជាសងគមមួយថ្ដ្លទរីក្ចាំហប្រក្រទដ្ឋយការរារ់រញ្ចូ ល 
ទសរភីាព និងសុវត្ាិភាព។ 

ទទាោះជាយ ងណាក្ជ្ញទដ្ឋយ ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការគ្ាំរាមក្ាំថ្ហងទាាំងទនោះ ទយងីមិនទធវីការសប្មរោះសប្មួលថ្ដ្លរ ោះ ល់ដ្ល់គុ្ណ 
ត្នមែរមួ និងឯក្ភាពជាតិ្ររស់ទយងីទេ។ រដ្ឋា ភិបាលរញ្ញា ក់្ថា ទយងីពប្ងឹងសុវត្ាិភាពននសហគ្មន៍អូស្រ្តា លីឱយបានរងឹមាំរាំផុត្ 
ទដ្ឋយទតា ត្ទលីក្តាា ណាថ្ដ្លទធវីឱយទយងីររួរមួគ្នន  និងទដ្ឋោះប្តយរញ្ញា ថ្ខវងគ្ាំនិត្គ្នន ររស់ទយងី តាមរយៈការទគ្នរពគ្នន ទៅវញិ 
ទៅមក្។ 

ចក្ខុវស័ិយរមួសប្មរ់ទពលអន្មគ្ត្ 

ប្រទេសអូស្រ្តា លីបានររួរមួតាមរយៈការទរាជាា ចិត្ារមួគ្នន ទដី្មបបី្រទេសជាតិ្ររស់ទយងី និងតា រ័នលិេធិប្រជាធិរទត្យយ និងគុ្ណត្នមែ 
ររស់ទយងី។ ទយងីទាាំងអស់គ្នន ប្តូ្វបានជាំរុញទលីក្េឹក្ចិត្ាឱយទលីក្ក្មពស់ការេេួលយក្ និងការទយគ្យល់ ទហយីធាន្មថាសងគម 
ររស់ទយងីរនាមនសុវត្ាិភាព តមគ្គីគ្នន សែិត្រមួត្ និងសុខដុ្មរមន្ម។ 

ក្នុងទសចក្ាីថ្លែងការណ៍ទនោះ រដ្ឋា ភិបាលទៅថ្ត្រនាទលីក្ក្មពស់ទគ្នលការណ៍សាីពីការទគ្នរពគ្នន ទៅវញិទៅមក្ និងទថាក លទទាសចាំទ ោះ 
ការសែរ់ពូជតសន៍ និងការទរសីទអីងពូជតសន៍ថ្ដ្លមិនអាចេេួលយក្បានក្នុងសងគមអូស្រ្តា លី។ 

វារាំទពញរថ្នាមទគ្នលនទយបាយ និងក្មាវធីិទផសងទេៀត្ររស់រដ្ឋា ភិបាលថ្ដ្លរមួជាមួយសក្មាភាពជាទប្ចីនររស់សហគ្មន៍ 
និងអនក្សា័ប្គ្ចិត្ា ជប្មរញ គ្នាំប្េ និងរក្ាឯក្ភាពររស់ទយងី។ ឧទាហរណ៍៖ 

 ក្មាវធីិភាតអង់ទគ្ែសសប្មរ់ជនអទន្មា ប្រទវសនទ៍ពញវយ័ ជួយគ្នាំប្េជនអទន្មា ប្រទវសន៍ និងអនក្ប្ជក្ទកានថ្ដ្លមនសិេធិ 
ថ្ផនក្មនុសសធម៌ ទដី្មបសិីក្ាជាំន្មញប្គឹ្ោះភាតអង់ទគ្ែស និងជាំន្មញថ្ផនក្តាាំងេីលាំទៅ ទដី្មបឱីយពួក្ទគ្អាចចូលរមួក្នុងវស័ិយ 
សងគមកិ្ចច និងទសដ្ាកិ្ចចទៅក្នុងសងគមអូស្រ្តា លី។ 

 ទគ្នលនទយបាយសាីពីលេធភាព និងសមភាពពហុវរបធម៌ររស់រដ្ឋា ភិបាលធាន្មថាក្មាវធីិ និងទសវាក្មារាំទពញតាមត្ប្មូវ 
ការររស់ប្រជាពលរដ្ាអូស្រ្តា លីទាាំងអស់ ទទាោះជាមក្ពីមជឈដ្ឋា នវរបធម៌ និងភាតក្ាំទណីត្ណាក្ជ្ញទដ្ឋយ។ 
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 ផែូវទឆ្ព ោះទៅរក្ការចូលសញ្ញា តិ្ ផាល់ឱយជនអទន្មា ប្រទវសន៍លាីនូវឱកាសកាែ យជាអនក្ចូលរមួទពញទលញ និងសក្មាទៅក្នុង 
សងគមពលរដ្ា។ 

 រដ្ឋា ភិបាលគ្នាំប្េប្រព័នធផសពវផាយពហុវរបធម៌ចប្មរោះ និងរងឹមាំតាមរយៈវេិយុ តរព័ត្៌មន អនឡាញ និងេូរេសសន៍។ 

 េិវាសុខដុ្មរមន្មប្តូ្វបានរទងកីត្ទ ងីទៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ ទហយីរចចុរបននទនោះប្តូ្វបានប្បារពធទធវីទ ងីទដ្ឋយប្រជាពលរដ្ា 
អូស្រ្តា លីរារ់ ន់ន្មក់្ជាទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ទដ្ឋយទធវីការផសពវផាយតរអាំពីការដ្ឋក់្រញ្ចូ ល ការទគ្នរព និងក្មាសិេធិសប្មរ់ 
មនុសសរាល់គ្នន ។  

 ប្ក្រមប្រឹក្ាពហុវរបធម៌អូស្រ្តា លី ទដី្រតួ្ន្មេីជាតា រ័នប្រឹក្ាយ ងសាំខាន់ ថ្ដ្លផាល់ការប្រឹក្ាយ ងលមែិត្ និងឯក្រាជយ 
ជូនដ្ល់រដ្ឋា ភិបាល។ 

ប្រជាពលរដ្ាអូស្រ្តា លីយក្ចិត្ាេុក្ដ្ឋក់្ចាំទ ោះភាពសុខដុ្មរមន្ម និងភាពចប្មរងចទប្មីនររស់ទយងី។ ជារមួ - ក្នុងន្មមជារុគ្គល ប្ក្រម 
និងទៅប្គ្រ់ក្ប្មិត្ទាាំងអស់ននរដ្ឋា ភិបាល - ទយងីនឹងរនាក្តងសហគ្មន៍ថ្ដ្លកាន់ថ្ត្រងឹមាំ សែិត្រមួត្ និងរកី្ចទប្មីនទប្កាមការ 
ថ្ណន្មាំននគុ្ណត្នមែរមួររស់ទយងី និងេិសទៅជាយុេធតស្រ្សាដូ្ចខាងទប្កាម។ 

ការជាំរុញឱយមនការចូលរមួពីអនក្ចាំណូលលាកី្នុងវស័ិយទសដ្ាកិ្ចច និងសងគមកិ្ចច 

ប្រទេសអូស្រ្តា លីមនប្រវត្ាិសមបូរទៅទដ្ឋយជនអទន្មា ប្រទវសន៍ ថ្ដ្លរមួចាំថ្ណក្ដ្ល់រចន្មសមព័នធទសដ្ាកិ្ចច និងសងគមររស់ទយងី។ 
ទនោះទៅថ្ត្រនាមនរហូត្ដ្ល់សពវនលាទនោះ ជាមួយសងគមពហុវរបធម៌ប្រក្រទដ្ឋយការរារ់រញ្ចូ ល ថ្ដ្លផាល់ឱកាសដ្ល់ជនអទន្មា  
ប្រទវសន៍លាីក្នុងការចូលរមួចាំថ្ណក្ដ្ល់ភាពទជាគ្ជ័យររស់ជាតិ្ទយងី។ 

ជារមួ កិ្ចចខិត្ខាំប្រឹងថ្ប្រងររស់សហគ្មន៍ តោទរៀន អងគការមិនរក្ប្បាក់្ចាំទណញ អងគការថ្ផែក្ទលីជាំទនឿ និទយជក្ និងរដ្ឋា  
ភិបាល ក្ពុងផាល់ឱកាសដ្ល់មនុសសទដី្មបចូីលរមួចាំថ្ណក្ជាវជិាមនដ្ល់សងគមអូស្រ្តា លី។ 

ប្រជាជនថ្ដ្លទធវីអទន្មា ប្រទវសន៍ទៅកាន់ប្រទេសអូស្រ្តា លី ន្មាំគ្នន ថ្សវងរក្ឱកាសលាីៗ  ឬជីវភាពលែប្រទសីរជាងមុន។ 

ទៅទពលេនទឹមទនោះផងថ្ដ្រ ការទធវីសមហរណក្មាទសដ្ាកិ្ចច  និងសងគមទដ្ឋយជនអទន្មា ប្រទវសន៍លាី និងប្គួ្តរររស់ពួក្ទគ្គឺ្មន 
តរៈសាំខាន់ណាស់ចាំទ ោះអន្មគ្ត្ររស់ពួក្ទគ្។ អារមាណ៍ផារភាា រ់ទៅផទោះលាីររស់ពួក្ទគ្ និងការចូលរមួក្នុងសងគមអូស្រ្តា លី 
រទងកីត្ឱយមនការយល់ដឹ្ងពីត្នមែ និងក្មាសិេធិ។ 

រដ្ឋា ភិបាលផាល់នូវប្ក្រខ័ណឌ ននការតាាំងេីលាំទៅ ថ្ដ្លចាត់្េុក្ជាការអនុវត្ាលែរាំផុត្ទដី្មបជួីយជនអទន្មា ប្រទវសន៍លាី ទធវសីមហរណ 
ក្មាទៅក្នុងជីវតិ្រស់ទៅររស់ពលរដ្ាអូស្រ្តា លី។ ក្មាវធីិតាាំងេីលាំទៅគ្នាំប្េដ្ល់ជនអទន្មា ប្រទវសន៍ឱយពឹងថ្ផែក្ទលីខែួនឯង និងកាែ យជា 
សមជិក្សក្មាននសហគ្មន៍អូស្រ្តា លី។ 

អនក្ចាំណូលលាីមួយចាំនួន ជាពិទសសតាមរយៈក្មាវធីិជនទភៀសខែួន និងមនុសសធម៌ររស់ប្រទេសអូស្រ្តា លី េេួលបានអត្ាប្រទយជន៍ 
ពីការគ្នាំប្េពីអនក្ជាំន្មញឯក្ទេស។ ការទនោះរមួរញ្ចូ លទាាំងការផាល់ជាំនួយក្នុងការសិក្ាភាតអង់ទគ្ែស និងការេេួលបានការអរ់រ ាំ 
ឬជាំន្មញការង្ហរចាាំបាច់។ រដ្ឋា ភិបាលទៅថ្ត្ទរាជាា ចិត្ាក្នុងការជួយអនក្ចាំណូលថ្ផនក្មនុសសធម៌ ជាពិទសសក្នុងអាំ ុងទពលប្បាាំឆ្ន ាំ 
ដ្ាំរូងរន្មទ រ់ពីបានមក្ដ្ល់ប្រទេសអូស្រ្តា លី ទដី្មបឱីយពួក្ទគ្អាចក្តងជីវតិ្កាន់ថ្ត្លែប្រទសីរជាងមុន ទហយីកាែ យជាសមជិក្ 
ថ្ដ្លពឹងថ្ផែក្ទលីខែួនឯង និងរមួចាំថ្ណក្យ ងទពញទលញដ្ល់សងគម។ រចចុរបនន រដ្ឋា ភិបាលអូស្រ្តា លី ក្ាំពុងទធវីក្ាំថ្ណេប្មង់ទលីទសវា 
តាាំងេីលាំទៅ ទដី្មបផីាល់លេធផលននការពប្ងឹងភាតអង់ទគ្ែស ការអរ់រ ាំ និងការង្ហរសប្មរ់អនក្ចាំណូលថ្ផនក្មនុសសធម៌ ។ 
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ការទាញយក្ប្រទយជន៍ពីភាពចប្មរោះ និងប្រទយជន៍ជាតិ្រមួររស់ទយងី 

ភាតអង់ទគ្ែសគឺ្ជាភាតជាតិ្ររស់ទយងី ទហយីនឹងទៅថ្ត្ជាភាតជាតិ្ររស់ទយងី និងជាឧរក្រណ៍សាំខាន់សប្មរ់ការទធវី 
សមហរណក្មាជនអទន្មា ប្រទវសន៍។ ទៅទពលេនទឹមទនោះផងថ្ដ្រ ក្មែ ាំងពលក្មាពហុភាតររស់ទយងីក្ាំពុងពប្ងីក្វស័ិយអាជីវក្មា 
និងជាំរុញភាពមនទប្រៀរររស់ប្រទេសអូស្រ្តា លី ទលីការប្រកួ្ត្ប្រថ្ជងក្នុងទសដ្ាកិ្ចចសក្លភាវូរនីយក្មា។ 

ភាពចប្មរោះននវរបធម៌ររស់ទយងីគឺ្ជាប្េពយមោតលមួយររស់ទយងី - វាជាំរុញឱយមនការរទងកីត្លាី ការនចនប្រឌិត្ និងភាពរងឹមាំ។ 
ទសដ្ាកិ្ចចររស់ទយងីប្តូ្វបានពប្ងឹងទដ្ឋយជាំន្មញ ចាំទណោះដឹ្ង សមត្ាភាពថ្ផនក្ភាត រណាា ញ និងការនចនប្រឌិត្ក្មែ ាំងការង្ហរ 
ចប្មរោះររស់ទយងី។ ផលិត្ភាព និងភាពប្រកួ្ត្ប្រថ្ជងររស់ទយងីប្តូ្វបានពប្ងឹង តាមរយៈសមត្ាភាពររស់ទយងីក្នុងការេេួល 
តគ ល់ និងការចារ់យក្ឱកាសសប្មរ់ចូលរមួក្នុងវស័ិយទសដ្ាកិ្ចចអនារជាតិ្។ 

ទនោះរមួរញ្ចូ លទាាំងទេពទកាសលយររស់ជនអទន្មា ប្រទវសន៍រទណាា ោះអាសននជាទប្ចីនន្មក់្ ថ្ដ្លចូលរមួចាំថ្ណក្ដ្ល់ទសដ្ាកិ្ចច 
និងសងគមររស់អូស្រ្តា លី ខណៈទពលថ្ដ្លពួក្ទគ្ទៅេីទនោះ។ ភាគ្ទប្ចីនបានតាាំងលាំទៅជាអចិនស្រ្នាយក៍្នុងប្រទេសអូស្រ្តា លី 
ចាំថ្ណក្អនក្ទផសងទេៀត្បានប្ត្ រ់ទៅប្រទេសក្ាំទណីត្ររស់ខែួនវញិ ឬតែ ស់េីលាំទៅទៅរស់ទៅក្នុងប្រទេសមួយទផសងទេៀត្ 
ទដ្ឋយពប្ងឹងរថ្នាមឱកាសទសដ្ាកិ្ចច វរបធម៌ និង ណិជាក្មាររស់ទយងីទៅទប្ៅប្រទេស។ 

រដ្ឋា ភិបាល អាជីវក្មា និងឧសាហក្មាសុេធថ្ត្ទដី្រតួ្ន្មេីក្នុងការទលីក្ក្មពស់ និងការរទងកីនអត្ាប្រទយជន៍ននក្មែ ាំងពលក្មាចប្មរោះ 
ររស់ទយងី។ 

ការរនាក្តងសហគ្មន៍មនភាពសុខដុ្មរមន្ម និងតមគី្គសែតិ្រមួត្ក្នុងសងគម 

គុ្ណត្នមែរមួររស់ទយងីគឺ្ជាសរទសរទគ្នលននភាពរកី្ចទប្មីនថ្ផនក្ទសដ្ាកិ្ចចររស់ទយងី ប្ពមទាាំងសងគមររស់ទយងីថ្ដ្លតមគ្គី 
សែិត្រមួត្។ 

ការថ្ចក្រ ាំថ្លក្ទរតិ្ក្ភណឌ វរបធម៌ររស់ទយងី គឺ្ជាថ្ផនក្មួយននការអរអរតេរចាំទ ោះតរៈសាំខាន់ននការកាែ យជាពលរដ្ាអូស្រ្តា លី 
ទហយីជួយមនុសសរាល់គ្នន ឱយមនអារមាណ៍ថាទគ្ប្តូ្វបានរារ់រញ្ចូ លក្នុងសងគមររស់ទយងី។ ភាពសុខដុ្មរមន្មននសហគ្មន៍ 
ក្តងនូវឯក្ភាពជាតិ្។ រេពិទតធន៍េូទៅ រទងកីត្ប្រវត្ាិតស្រ្សារមួ និងក្តងអន្មគ្ត្រមួ។ 

ផទុយទៅវញិ ការប្រកាន់ពូជន៍តសន៍ និងការប្រកានទ់រសីទអីងទធវីឱយរ ោះ ល់ដ្ល់សងគមររស់ទយងី។ ទយងីទថាក លទទាសចាំទ ោះអនក្ 
ថ្ដ្លញុោះញង់ឱយមនការសែរ់ជាតិ្តសន៍។ 

កិ្ចចសនទន្មេូទៅអាំពីអនារជាំទនឿ និងអនារវរបធម៌ គឺ្មនតរៈសាំខាន់ណាស់ក្នុងការកាត់្រនាយលេធភាពននការទកី្ត្មនតា នភាព 
តានតឹ្ងក្នុងរណាា សហគ្មន៍ ទហយីជួយពប្ងឹងតមគ្គីសែិត្រមួត្ និងភាពសុខដុ្មរមន្ម។ កិ្ចចសនទន្មថ្ររទនោះអាចជួយកាត់្រនាយ 
ការប្រកាន់ទរសីទអីង ទលីក្ក្មពស់ការយល់ដឹ្ងពីវរបធម៌ចប្មរោះ ថ្ក្លមែេាំន្មក់្េាំនងរវាងប្ក្រមជនជាតិ្ភាគ្តិ្ច និងប្ក្រមតសន្ម 
ទផសងៗគ្នន  ទហយីពប្ងឹងការេេួលតគ ល់ពីក្មាសិេធិ និងេាំនុក្ចិត្ា។ 

ទដ្ឋយមិនគិ្ត្ពីតវតាវរបធម៌  េីក្ថ្នែងក្ាំទណីត្ ឬតសន្ម មនុសសប្គ្រ់គ្នន ទៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តា លី  ឬមនុសសប្គ្រ់គ្នន ថ្ដ្លនឹង 
មក្ដ្ល់ប្រទេសអូស្រ្តា លី មនការេេួលខុសប្តូ្វក្នុងការចូលរមួ និងពាយមថ្សវងយល់ពីគ្នន ទៅវញិទៅមក្ ទហយីនិងរដិ្ទសធ 
ការប្រកាន់ជាតិ្តសន៍ ឬលិេធិប្ជរលនិយមអាំទពីហងិាប្គ្រ់រូរភាព។ 
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ទសចក្ាសីននដិ្ឋា ន  

រដ្ឋា ភិបាលអូស្រ្តា លីប្គ្រ់អាណត្ាិ បានរទងកីត្ការទរាជាា ចិត្ាដ្ជ្ញទមោះមុត្ចាំទ ោះអូស្រ្តា លីជាប្រទេសពហុវរបធម៌។ គ្ួរថ្ត្ទាន់ទពលទវោ 
ថ្ដ្លប្តូ្វរនាជាលាី និងអោះអាងរញ្ញា ក់្ជាលាីនូវការទរាជាា ចិត្ាររស់រដ្ឋា ភិបាលជាមួយនឹងទសចក្ាីថ្លែងការណ៍លាីទនោះ៖ តរចាស់ោស់ 
អាំពីគុ្ណត្នមែ និងការេេួលខុសប្តូ្វររស់ទយងីថ្ដ្លប្េប្េង់សងគម គ្នាំប្េដ្ល់ផលប្រទយជន៍ជាតិ្ររស់ទយងី និងថ្ណន្មាំពីរទរៀរ 
ថ្ដ្លទយងីទ ែ្ីយត្រទៅនឹងរញ្ញា ប្រឈមន្មន្ម។ វារង្ហា ញពីចក្ខុវស័ិយសប្មរ់អន្មគ្ត្ររស់ទយងីជាប្រទេសជាតិ្ពហុវរបធម៌ថ្ដ្ល 
រងឹមាំ និងេេួលបានទជាគ្ជ័យ ប្តូ្វបានរប្ងួររប្ងួមទដ្ឋយភក្ដីភាពររស់ទយងីចាំទ ោះប្រទេសអូស្រ្តា លី និងទរាជាា ចិត្ាទដី្មបទីសរភីាព 
និងវរុិលភាព។ 
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