ការធ្វរើ បាយការណ៍ ៩០ វិនាទី ធៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែមិងនា
ុ
២០១៧

ធោកព្សី អូធ ៀល (មណឌល ធោតថាម) (១៣:៤៨ )
នាងែ្ញុំមា ភ័រវសុំណាង
អធ្ជើញ

ខែលបា ទទួលព្រតិភូសហគម ៍ខែែរ

ិង ិម តមកកា ់រែឋសភា

៣០០០ ធៅ ៤០០០នាក់

កាលរីសបាាហ៍ក លងធៅ។

ិងថាាក់ែឹកនាុំសាសនាជាធព្រើ អងគ

ខែលបា

រួកធគទុំងអស់ជាអនកតុំណាងឲ្យរលរែឋខែែររី

ិងព្រជាជ ខែល ិយាយភាសាខែែរខែលនាងែ្ញុំតុំណាងកនញងមណឌល ធោតថាម។

នាងែ្ញុំមា ភ័រវសុំណាងផងខែរ ខែលតុំណាងឲ្យវតតខែែររុំ ួ រីកនញងមណឌល ធោតថាម មា ែូរជា វតតរុទធរង្សី វតត
ខែែរខម៉ែលរ៊

ិង វតត្មាារាម។ វតតទុំងអស់ធ េះ

ធានាព្រេះសង្ឃមកធ្វើការរុំធរើកិរចការសាសនា

ព្រធទសអូស្ត្សាាលី។ ព្រេះសង្ឃទុំងអស់ គឺជារធគោលែ៏រិតព្បាកែកនញងជីវភាររស់ធៅខាងផលូវរិតត

ិងរស់ធៅកនញង
ិងសាសនា ថ្

ព្រជាជ ខែែរខែលនាងែ្ញុំតុំណាង ។
ព្រេះសង្ឃទុំងធនាេះែឹកនាុំការរួងសួង
មងគលការ ការឈឺសាាត់

ិង ការធោរររូជា

ិងរំលឹកធ្វើរុណ្យកុំធណើត

ធ្វើរុណ្យសរ

រិ្ីធរៀរ

ិងព្រឹតតិការណ៍សុំខា ធ់ ផ្សងៗ។

ការផ្លាស់រតូររ្ារ់អធនាាព្រធវស ៍មួយរុំ ួ ខែលបា ធ្វើធ

ើងកាលរីឆ្ាុំ២០១៥ក លងមក

ររចញរ្ប ធន េះតព្មូវឲ្យព្រេះ

សង្ឃធ្វើែុំធណើរមកព្រធទសអូស្ត្សាាលី ធព្កាមកិរចស ្ាការគររលកមែធៅវិញ។
រ្ារ់រីមុ

អារឲ្យព្រេះសង្ឃធ្វើែុំធណើរ មកព្រធទសអូស្ត្សាាលី ធព្កាមទិដ្ឋាការជាអនកែឹកនាុំសាសនា។ តាមរ្ារ់ងែី

ធ េះវាធព្រៀរែូររ្ាយាមដ្ឋក់សនឹងខែលមា រាងរួ ព្ជុង ធៅកនញងរុ មូលអ្ជឹង។ ឧទហរណ៍ែលេះៗ ខែលរញ្ជាក់ថា
វាមា លកខណៈមិ ព្តឹមព្តូវតាមរ្ារ់ទុំងធ េះ ែូរជាព្រេះសង្ឃព្តូវខតមា កិរចស ្ាការគររលកមែ

ិងតព្មូវរង់

ព្បាក់ខែឲ្យសម ឹងព្បាក់ខែ ខែលព្រជាជ កនញងព្រធទសអូស្ត្សាាលី ធ្វើការគរែូរោា។ ក៏រ៉ែុខ តការតព្មូវ ឲ្យព្រេះសង្ឃ
រង់ព្បាក់ខែធនាេះ វាគឺព្រឆ្ុំង ឹងរ្ារ់ព្រេះរុទធសាសនា រ្ារ់ងែីអ ុញ្ជាតឲ្យវតតអារធានាព្រេះសង្ឃបា ខតមួយអងគធទ
ខតតាមការរិត ធយើងព្តូវការព្រេះសង្ឃជាធព្រើ អងគ ធែើម្បីជាធសរកតីព្តូវការ កនញងកមែរិ្ីរុណ្យមួយកនញងរុំធណាមរិ្ី
រុណ្យែថ្ទធទៀត។

ការតព្មូវឲ្យព្រេះសង្ឃធរេះភាសាអង់ធគលសធនាេះ

គឺជារញ្ជាធៅធហើយ ក៏រ៉ែុខ តគួររងចុំថា ការ

រធព្មើធសវាទុំងធ េះ គឺព្រព្រឹតតធៅកនញងសហគម ៍ ខែល ិយាយខតភាសាខែែរសុទធសា្។
ែូធរនេះ នាងែ្ញុំសូមធសនើែល់រែឋមស្ត្ តីអធនាាព្រធវស ៍

ិងការពារព្រុំខែ

រិចរណាធ

ើងវិញ ធដ្ឋយការគួរ ូវធសរកតីព្តូវ

ការែ៏សុំខា ទ
់ ុំងធ េះ ជូ ែល់រលរែឋខែែរអូស្ត្សាាលីធែើម្បីធ្វើឲ្យព្បាកែថា ព្រេះសង្ឃអាររ តផតល់ ូវធសវាសុំខា ់ ិង
ការខងរក្ាធ េះ ែល់សហគម ៍ ខែលនាងែ្ញុំតុំណាង។

90 Second Statement – Thursday 1 June 2017
Ms O'NEIL (Hotham) (13:48):
I was very lucky to welcome a delegation of Cambodian community and religious leaders to
parliament earlier this week. They represent some of the 3,000 or 4,000 Cambodian and
Khmer speaking people I represent in Hotham. I am also lucky to represent three Cambodian
Buddhist temples in Hotham—the Watt Buddharangsi, the Khmer Buddhist Centre and the
Dhamaram Buddhist Temple. All these three temples sponsor Cambodian Buddhist monks to
come and live in Australia. Those monks are absolutely core to the religious and spiritual life of
the Cambodian people that I represent. They lead prayer and worship, and they commemorate
births, deaths, marriages, illness and other critical life events.
Immigration changes that were made in 2015 now require monks to travel to Australia under a
labour agreement scheme. Previously, they were able to come under a specified religious
leaders visa. Under this new scheme it is like trying to fit a square peg into a round hole. Some
examples of why this is not a good fit: under these laws the monks must be shown to have a
labour agreement and be paid commensurate with people in Australia who are doing similar
work, yet that sort of payment is against Buddhist teachings; only one monk per temple can be
sponsored, when in fact we need multiple monks at each of these ceremonies; and language
requirements are a problem, remembering that these services a mainly Khmer speaking
community.
So I would like to ask the Minister for Immigration and Border Protection to consider the special
needs of Cambodian Australians so we can ensure that Buddhist monks can continue to
provide this critical service and care to the community I represent.

