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ក្រដាសព័ត៌មាន

ការតវ៉ានៅនក្កាមច្បាប់ការនរ ើសន ើងជាតិ
សាសន៍
នតើ វ ីនៅជាច្បាប់ការនរ ើសន ើងជាតិសាសន៍?
ច្បាប់ការររ ើសរ ើងជាតិសាសន៍ឆ្នាំ 1975 (Cth) (the RDA) បរងក ើតរ ើងប្បឆ្ាំងនឹងច្បាប់ដែល

ប្បប្រឹតតិរលើ ន កមិនប្តឹមប្តូវ រោយសារដតជាតិសាសន៍ រណ៌សមប
ុ រ រែើមកាំរណើត ប្បភរជាតិ ឬជនជាតិ
ឬសាានភារជន រតតប្បរវសន៍។
ច្បាប់រនេះក៏បរងក ើតរ ើងរែើមបីរ្វ ើឱ្យសមអ ប់ខាងជាតិសាសន៍ថាជាការប្បឆ្ាំងនឹងច្បាប់។

នតើច្បាប់ននេះអាច្បក្តូវបាននក្បើក្បាស់នៅនពលណា?
ន កអាច្បរប្បើប្ាស់ RDA រែើមបីទទួ លានការប្បប្រឹតតិឱ្យានប្តឹមប្តូវរៅកនុង វ ិស័យជារប្ច្បើន
ននជី វ ិតសាធារណៈ៖
•

ការងារ – ការទទួ លានការងារ វាកយសរទ និងលកខ ខណឌននការងារ ការែាំរ ើងឋានៈ
ការដែលប្តូវានរេបរណេញរច្បញរីការងារ។

•

ការ ប់រំ – ការច្បេះរ្មេះច្បូ លររៀន ឬការសិការៅសាលាររៀនឯកជន ឬសាធារណៈ
រៅមហាវ ិទាល័យ ឬសកលវ ិទាល័យ។

•

រន្នែ ងសាារ់នៅ – ការជួ ល ឬទិញផ្ទ េះ ឬផ្ទ េះដលវ ង។

•

ការទទួ លបាន ឬការនក្បើក្បាស់នសវរមម – ែូ ច្បជារសវាកមម ្តគារ ឬការធាតរ៉ាប់រង
រសវាកមម តតដែលានផ្េល់រោយប្កសួ ងរបស់រោាភិាល ការែឹកជញ្ជន
ូ ឬរសវាកមម
ទូ រេមតេមន៍ រសវាកមម ជាំតញ ែូ ច្បជារសវាកមម តតដែលានផ្េ ល់ឱ្យរោយរមធាវ ើ
រវជជ បណឌិត ឬ ន ករ្វ ើជាំនួញ រសវាកមម តតដែលានផ្េល់ឱ្យរោយរភាជនីយោាន
ហាងលក់ទាំនិញ ឬកដនែ ងកមានត ។

•

ការច្បូ លនក្បើក្បាស់រន្នែ ងសាធារណៈ – ែូ ច្បជាសួ ន ការ ិយាល័យរោាភិាល រភាជនីយោាន
សណ្ឋ
ា គារ ឬមជឈមណឌលលក់ទាំនិញ។

នតើ វ ីនៅជាការនរ ើសន ើងជាតិសាសន៍?
ការររ ើសរ ើងជាតិសាសន៍រកើតរ ើងរៅររលមនសសម្ននក់ប្តូវានប្បប្រឹតតិរលើរោយម្ននការររញ
ច្បិតតតិច្បជាងមនសសម្ននក់រទៀតរៅកនុងសាានភារប្សរែៀងគាន រោយសារដតជាតិសាសន៍ រណ័សមប
ុ រ
រែើមកាំរណើត ប្បភរជាតិ ឬជនជាតិ ឬសាានភារជន រតតប្បរវសន៍របស់រួករេ។ ឧទាហរណ៍ វាជា
‘ការររ ើសរ ើងរោយផ្ទទល់’ ប្បសិនរបើភានក់ងារ ច្បលនប្ទរយបែិរស្ជួ លផ្ទ េះរៅឱ្យមនសសម្ននក់
រោយសាររួ ករេសា ិតរៅកនុងប្បវតត ិជាតិសាសន៍ ឬរណ៌ដសបកជាក់លាក់។
ការររ ើសរ ើងជាតិសាសន៍ករ៏ កើតរ ើងផ្ងដែររៅររលម្ននបទបញ្ញ តត ិ ឬរគាលនរយាាយមួ យដែល
ម្ននែូ ច្បគានសប្ម្នប់មនសសប្េប់រ ូប បដនត ម្ននផ្លបេះពាល់មិនប្តឹមប្តូវរៅរលើមនសសដែលម្នន
ជាតិសាសន៍ រណ័សមប
ុ រ រែើមកាំរណើត ប្បភរជាតិ ឬជនជាតិ ឬសាានភារជន រតតប្បរវសន៍
ជាក់លាក់។ រនេះរៅថា ‘ការររ ើសរ ើងរោយប្បរយាល’។ ឧទាហរណ៍ វាអាច្បជាការររ ើសរ ើងរោយ
ប្បរយាល ប្បសិនរបើប្ក ុមហនមួ យនិយាយប្ាប់និរយាជិកថាមិនប្តូវពាក់មួក ឬវតថុប្េបកាល
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រផ្សងរទៀតរៅកដនែ ងរ្វ ើការរទ រីរប្ពាេះការរនេះទាំនងជាម្ននផ្លបេះពាល់មិនប្តឹមប្តូវរៅរលើមនសស
ដែលរច្បញមករីប្បវតត ិជាតិសាសន៍/ជនជាតិមួយច្បាំនួន។

នតើ វ ីនៅជាសមអ ប់ខាងជាតិសាសន៍?
វាជាការប្បឆ្ាំងនឹងច្បាប់រោយរ្វ ើ វ ីមួយជាសាធារណៈរោយដផ្អ ករលើជាតិសាសន៍ រណ័សមប
ុ រ
ប្បភរជាតិ ឬជនជាតិរបស់មនសសម្ននក់ ឬប្ក ុមមនសសដែលទាំនងជារំនោភបំពាន ក្បមាថ
ន្វ ើឱ្យអាមា៉ាស់មុខ ឬគំរាមគំន្ែង។
ឧទាហរណ៍មួយច្បាំនួនននសមអ ប់ជាតិសាសន៍ អាច្បរ ួមម្ននលកខ ណៈជាតិសាសន៍៖
•

សម្នារម្ននលកខ ណៈរំរលាភបាំពានរៅរលើ ីន្ឺណិត រ ួមម្ននរវទិការ
រេហទាំរ័របណ្ឋ
េ ញសងគ ម និងរេហទាំរ័រដច្បករំ ដលក វ ើរែ ូ ។

•

មតិ ឬរ ូបភារម្ននលកខ ណៈរំរលាភបាំពានរៅកនុងរាេះរមព ផ្ាយែូ ច្បជា សាររ័ត៌ម្នន
ទសសតវែេ ី ខិតតប័ណណ ឬផ្ទទង
ាំ រ័ត៌ម្នន

•

សនទ រកថាម្ននលកខ ណៈរំរលាភបាំពានរៅឯការប្បមូ លផ្្ុាំសាធារណៈ

•

មតិម្ននលកខ ណៈរំរលាភបាំពានរៅកនុងកដនែ ងសាធារណៈែូ ច្បជា ហាងលក់ទាំនិញ
កដនែ ងរ្វ ើការ សួ ន រៅរលើមរ្ាាយែឹកជញ្ជន
ូ សាធារណៈ ឬរៅសាលាររៀន

•

មតិម្ននលកខ ណៈរំរលាភបាំពានរ្វ ើរ ើងរោយកីឡាករ ទសសនិកជន ប្េូបងវ ឹក
ឬមន្តនតីតតរៅឯប្រឹតតិការណ៍កីឡា។

ិច្បប្តូនក
ិ បែ ក់

នៅនពលណាន្ែលឥរ ិយាបថមានលរខ ណៈរំនោភបំពាន់ន្្អរនលើជាតិសាសន៍ជា
ការក្បឆំងនឹងច្បាប់?
RDA ម្ននរគាលបាំណងរ្វ ឱ្
ើ យម្ននតលយភាររវាងសិទធិរ្វ ើទាំតក់ទាំនងរោយរសរ ើ (‘រសរ ើភារននការ
បរញ្េ ញមតិ’) និងសិទធិរស់រៅរោយរសរ ើរីសមអ ប់ជាតិសាសន៍។ RDA ចាត់ទកររឿងមួ យច្បាំនួន
ែូ ច្បតរៅរនេះថាមិនប្បឆ្ាំងនឹងច្បាប់ប្បសិនរបើររឿងរតេះ “ក្តូវបានន្វ ើន ង
ើ នដាយសមនែតុ្ល
និងនដាយនសាមេះក្តង់” រៅកនុង៖
•

ការងារសិលបៈ ឬការសន្មែ ងសិលបៈ – ឧទាហរណ៍ រលាខនបងាាញច្បរ ឹករំរលាភបាំពាន
ខាងជាតិសាសន៍ ដែលប្តូវានបងាាញរោយតួ ងគ ម្ននក់។

•

នសច្បរែ ីន្ថែងការ ការនបាេះពុមព្ាយ ការជន្ជរ និងការពិភារាន្ែលបានន្វ ើន ើង
សក្មាប់ការសិរានដាយនសាមេះក្តង់ ឬនោលបំណងន្្ារ វ ិទាសាស្តសរ – ឧទាហរណ៍ ការជដជក
និងការរិភាការលើរគាលនរយាាយ សាធារណៈែូ ច្បជាររឿង រតតប្បរវសន៍ រហវបប្ម៌
ឬវ ិធានការរិរសសសប្ម្នប់ប្ក ុម ជាក់លាក់មួយច្បាំនួន។

•

ន្វ ើរបាយការណ៍នដាយយុតរ្
ិ ម៌ និងក្តឹមក្តូវសែីពីបញ្ហានន្លក្បនយាជន៍សាធារណៈ –
ឧទាហរណ៍ រាយការណ៍រោយយតត ិ្ម៌រៅកនុងសាររ័ត៌ម្នន ាំរីការប្បប្រឹតតិរោយ
រំរលាភបាំពានខាងជាតិសាសន៍។

•

ន្វ ើការបងាាញមតិនដាយក្តឹមក្តួ វ ប្បសិនរបើមតិេឺជាការបរញ្េ ញនូ វជាំរនឿរោយរសាមេះប្តង់
របស់មនសសម្ននក់។

នតើខ្ញំអាច្បន្វ ើ វ ីបាន ក្បសិននបើខ្ញំជួបក្បទេះការនរ ើសន ើង ឬសមអ ប់ខាង
ជាតិសាសន៍?
ន កប្បដហលជាច្បង់រលើករ ើងរីររឿងរនេះរោយផ្ទទល់ជាមួ យមនសសម្ននក់ ឬមនសសតតដែល ពាក់រ័នធ។
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ប្បសិនរបើរ្វ ើែូច្បរនេះមិនរោេះប្សាយានរទ ឬ ន កមិនម្ននអារមម ណ៍សខប្សួ លកនុងការរ្វ ើការរនេះរទ
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