
 

اړه  پھ  پارلمان  ایالتي د  ستاسو   
 

 کچې  مختلفې حکومت د
 

.فدرالي او ایالتي محلي، - لري شتون کچې درې حکومت  د کې آسټرالیا پھ  
 

 دفاع، ،)چارې بھرنۍ( اړیکې نړیوالې مالیھ، لکھ لري، لیتمسؤ مسئلو شوي ټاکل کې قانون اساسي پھ آسټرالیا د کچھ فدرالي حکومت  د :فدرالي 
 .کیږي پلي کې  الیاسټرا لھټو پھ قوانین شوي جوړ کچھ فدرالي پھ. نور او  مھاجرت

 
 کې وخت پھد جوړیدو  فدراسیون د چې شیان ھغھ - شوي  ټاکل ندي کې قانون اساسي پھ آسټرالیا د چې دي مسؤل لپاره مسئلو ھغو د ایالتونھ :لتي ایا

 .نور او چاپیریال خدمتونھ، بیړني روغتیا، تعلیم، لکھ کوي، معاملھ ھم سره مسلو لویو د ایالتونھ. شوي پریښودل تھ ایالتونو
 

 د ډګرونھ، لوبې د خدمتونھ، ټولنې د لکھ څاري، مسئلې نږدې تھ کور شوراګانې. لري شتون شوراګانې محلي سلګونو پھ کې آسټرالیا پھ :ځایي 
 . ونھجواز ودانیو د او راټولول کثافاتو

 
 .دی کچھ پھ  ایالت د پارلمان آسټرالیا سویلي د

 

 
 کول  جال  واکونو د
 

 ویشل مینځ تر قواوو مختلفو د حکومت د واکونھ، کولو پریکړې اړه پھ قانون د ) 3 او کولو، پلي قانون د) 2 جوړولو، قانون د) 1 د کې، آسټرالیا پھ
 .نشي پاتې کې ارګان یوه پھ یوازې کنټرول ترڅو شوي

 
 .جوړوي قانون لپاره خلکو د کوي کار کې پارلمان پھ چې استازي شوي ټاکل. دی جوړونکیلمړني  قانون د پارلمان :  مقننھ /پارلمان 

 
 کار الندې وزیرانو تر کې ادارو دولتي مختلفو پھ چې دي خدمات عامھ او) یادیږي نوم پھ کابینې د ناکلھ کلھ(دي  وزیران قوه ئیھاجرا :  ئیھاجرا
 کړې زده عامھ د چې کوي پلي قوانین ھغھ ښوونکی کې ښوونځي عامھ پھ توګھ، پھ مثال د. کوي عملي یې یا کوي، پلي قانونقوه   ئیھاجرا. کوي

 .دي شوي جوړ  خوا لھ پارلمان د چې دي کول پلي قوانینو ئيجزا د دي، پولیس بیلګھ بلھ کار ئیې قوې داجرا د. دي شوي  جوړ اړه پھ خدماتو
 

 آیا چې کول پریکړه توګھ، پھ بیلګې د لري، مسؤلیت  لومړنی کولو پریکړې د اړه پھ قانون د محکمې. دی سیستم محاکمو د ءقضا :قضاء /عدلیھ
 .شوی جوړ کې ساحھ پھ واک د ھغھ د دا یاآ یا شوی، پلي توګھ سمھ  پھ قانون

 
 .ده قوه مقننھ /پارلمان حکومت د پارلمان آسټرالیا جنوبي د

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pushto /  پښتو 

 فدرالي  لتيایا ځایي 

 القضاء 

 قضاء /عدلیھ  ئیھ اجرا مقننھ /پارلمان



پارلمان  اسټرالیا جنوبي د  
 
 

 جرګې دواړه. کړي چمتو پارلمان) مشرانو او لویھ جرګھ(اړو مجلسونو دو د ترڅو شو اعالن کې آسټرالیا سویلي پھ کې 1856 پھ   قانون اساسي
 پھ چھارشنبې د پارلمانلومړی  ایالت د وروستھ، څخھ ټاکنو ورکولو یورا پټو لومړي د کې نړۍ پھ. شي ونومول نوم پھ شورا مقننھ او مجلس د باید

 .وکړه غونډه کې کال 1857 ،22 پھ اپریل د ورځ
 

 لپاره استازیتوب د خلکو د اسټرالیا جنوبي د کې جرګھ ولسي پھ لپاره کلونو ۴ د وکیالن ۴۷. ده جوړه څخھ غړو ۴۷ لھ جرګھ ولسي :جرګھ  ولسي 
 د کې جرګھ پھ اسمبلۍ د شي کولی چې ګوند سیاسي ھغھ. کوي  استازیتوب ورکوونکو رایھ 25,000 نږدې د استازی یو پارلمان د. دي شوي ټاکل

د  . کوي ادارهئیوي اجرا چې کوي ترالسھ وړتیا کولو غوره وزیرانو د دوی او ، جوړیږي حکومت آسټرالیا سویلي د کړي رامینځتھ اکثریت وکیالن
 .دی  (نیزه)  میس سمبول جرګې د او ساتي، نظم جرګې رئیس

 
 ټول د MLCs او ، کیږي ټاکل لپاره کلونو 8 د لخوا خلکو د آسټرالیا سویلي د MLCs. ده جوړه) MLCs( غړو 22 لھ شورا مقننھ :شورا  مقننھ
 د او کیږي، شمیرل توګھ جال پھ رایې لپاره شورا مقننھ د. کوي کار لپاره ستاسو غړي) MLCs ( 22 ټول  چې ده مانا پدې دا. کوي استازیتوب ایالت

 .دهه میلھ تور نښھ شورا مقننھ د او ساتي، حکم ولسمشر. لري  شتون خپلواکھ  یا ګوندونھ کوچني ډیری کې جرګھ دې پھ پارلمان
 

 
 دندې  پارلمان د

 
 

 :لري  دندې اساسي څلور پارلمان
 

 یتيشکا د شي کولی غړي پارلمان د. کوي  استازیتوب خلکود  آسټرالیا سویلي د يغړ پارلمان د  چې چیرې دی ځای ھغھ پارلمان :  استازیتوب
 لخوا غړو نورو او  حکومت د خلک آسټرالیا سویلي د چې شي ترالسھ ډاډ ترڅو وکړي خبرې باندې رایې ورکولو او ،مسئلو مطلوبو د بحثونو،
 .کیږي اوریدل

 
 کولی ګوندونھ سیاسي مختلف او استازي ستاسو چې ده مانا پدې دا. کوي کار کې پارلمان پھ ھم زیرانمسؤل و څانګو بېالبېلو د  حکومت د :  څېړنھ

 یا) پوښتنې خبرتیا بې( وخت پوښتنې د دواړه - وکړي  پوښتنې څخھ وزیرانو لھ شي کولی غړي پارلمان د. وکړي پوښتنې او وڅیړي کار دوی د شي
 .الرې لھ سیسټم" خبرتیا"  د
 

 پھ جون د لپاره کال مالي راتلونکي د ألمعمو دا. شي تصویب بودیجھ باید کال ھر. تصویبوي لګښتونھ دولت د چې دی ځای ھغھ پارلمان :  مالي
 .کیږي معرفي کې میاشت

 
 .بدلیږي او کیږي رامینځتھ قوانین آسټرالیا سویلي د چې چیرې دی ځای ھغھ پارلمان :  مقننھ

 
  ودانۍ

 
. نښې پکښې کاږل شوي دي  د مجلس د رئیسانو او ولسمشرانو والیانو، د پیړۍ 19 د او پالزمینې کورنتیان د  ،پایې مرمرو د ودانۍدا کالسیکھ 

 مقننھ د سم  سره دود  برتانوي د رنګ (خونو)شوری   د. وو ګرانایټ څخھ ھاربر ویکتور د او مرمر کپونډا د شوي کارول چې توکي ساختماني اصلي
 .شوه پرانیستل کې 1889 ،5 پھ جون د ماڼۍ اسمبلۍ د. لري رنګ شنھ لپاره مجلس د او  سور لپاره شورا

 ،5 پھ  جون د  چې کړي پیل کار کې شورا مقننھ پھ شي وکولی ترڅو ورکړه ډالۍ پونډو 100,000 د بونیتون لینګډون سر کې،کال  1936 پھ
 توګھ پھترکاڼ  د کې حھسا پھ. دواړه) 1967-1965( والش فرانک او) 1909-1905( پرائس ټام وزیران، لومړي دوه. شو  پرانیستل کې 1939

 .کاوه کار
 
 

 کول ګډون
 

 
 ښھ تھ لیدونکو او دي خالصې لپاره خلکو د ناستې جرګو دواړو د. ده کې کونج پھ نارت ټیرس او سړک ویلیم کینګ د ماڼۍ پارلمان د :لیدنھ 

 ټولې. لري شتون بجو 2:00 او  بجو 10:00 پھ سھار د کې ورځو پھ اونۍ د  سفرونھ الرښود وي نھ ناست پارلمان چې کلھ. کیږي ویل راغالست
 ډول شخصی پھ پارلمان کولی نشئ تاسو  کھ. شي ثبت الرې لھ غړي پارلمان محلي د ستاسو باید سفرونھ ایز  ډلھ او ښوونځي. دي وړیا لیدنې

 .وګورئ خپرونھ ژوندۍ آنالین شئ  کولی تاسو ، وګورئ
 

 ویب پھ پارلمان د  ھانسارډ. ولولئ کې ھانسارډ پھ پروسې ټولې پارلمان د شئ کولی تاسو. دی راپور رسمي مناظرو د پارلمان د ھانسارډ :ھانسارډ 
 .لري شتون کې پاڼھ

 
 



 چې لري واکونھ پراخ کمیټې پارلماني. وکړي کار تفصیلي استازیتوب پھ جرګې  د ترڅو کیږي رامینځتھ کې کمیټو  پھ ډلې کوچنۍ غړو د :کمیټې 
 د کې نواورید عامھ پھ او کولو سپارښتنو د شي کولی خلک.  ورکړي راپور او وکړي غور مسئلو پھ کې شرایطو خپلو پھ او واخلي شواھد

 .ونیسي اړیکھ سره کمیټو د الرې لھ حاضریدو
 

 غوښتنھ کولو اقدام د څخھ جرګې کومې لھ پارلمان د شي کولی ډلھ، اتباعو د آسټرالیا سویلي د یا تبعھ، ھر. ده غوښتنھ عمل دعریضھ  :  عریضھ
 یو د یا تعدیل، یا لغوه قوانینو موجوده د یا کړي، معرفي قانون چې وکړي غوښتنھ څخھ جرګې د شي کولی عریضھ توګھ، پھ مثال د.  وکړي

 اجازه تھ ډلې یا فرد ھر دا . دی حق بنسټیز اوږد یو اتباعو ټولو  د کول عریضھ تھ پارلمان. وکړي اقدام ګټھ پھ اشخاصو ځانګړو د یا ھدف ځانګړي
 .دی څخھ وسیلو مستقیم څو یو اړیکو د ترمنځ پارلمان او  خلکو د دا. کړي وړاندې تھ پارلمان شکایتونھ خپل چې ورکوي

 
. وغواړي منظورۍ ولسمشر  او سپیکر د یې تنظیمونکي چې ده دا مھمھ خو شتھ،  اجازه مظاھرو او الریونونو د لور پھ ماڼۍ د پارلمان د :مظاھرې 

 یا مظاھره پھ چې  لپاره کسانو ھغو د او اخلي کار څخھ سړک او پیاده الرې د یا کوي ګډون کې پارلمان پھ چې ده  ګټھ پھ غړو د خلکو عامو د دا
 .اخلي برخھ کې الریون

 
د   ستاسو اړه پھ نظرونو د ستاسو اړه پھ مسئلو د ترڅو وګورئ معلومات اړیکو د  غړو د کې پاڼھ ویب پھ زموږ شئ کولی تاسو :  اړیکھ سره  غړو  د 

 .وکړئ خبرې سره استازو
 

 کول پرتلھ سره پارلمان فدرالي د
 
 
 
 
   

 پارلمان  فدرالي
 د مشرانو جرګھ  ولسي جرګھ 

 جرګھ  مشرانو ولسي جرګھ  نومونھ  نور
 76 151 غړي

 رایھ وركوونكو رایھ 110,000 د وكیل ھر استازیتوب
 وركوي 

 استازیتوب سیمې یا دولت خپل د سناتور ھر
 د او دي، سناتوران 12  لپاره ایالت ھر د. کوي
 .2 لپاره سیمې ھرې

 کالھ   6 کالھ  3 اصطالح 
 رایھ  وړ انتقال د  واحد – متناسب والی  غوره سیسټم ورکولو رایې د

 دي  لپاره آسټرالیا  ټول د قوانین شوي تصویب دي  لپاره آسټرالیا  ټول د قوانین شوي تصویب قضاوت 
   
 پارلمان آسټرالیا جنوبي د 
 شورا  مقننھ جرګھ  ولسي 

 جرګھ  مشرانو جرګھ  ولسي نومونھ  نور
 22 47 غړي

 رایھ وركوونكو رایھ 25,000 د وكیل ھر استازیتوب
 کوي  استازیتوب آسټرالیا سویلي ټول د MLC ھر وركوي 

 8  کالھ کالھ  4 اصطالح 
 ترجیح اختیاري - متناسب والی  غوره سیسټم ورکولو رایې د

 آسټرالیا سویلي د یوازې قوانین شوي تصویب قضاوت 
 دي  لپاره

 آسټرالیا سویلي د یوازې قوانین شوي تصویب
 دي  لپاره



 ونیسئ  اړیکھ  سره  موږ
 
 

 ) وړیا(  097 182 1800|  9100 8237 8 61+   :ټلیفون
 

 GPO Box 572, Adelaide SA 5001, Australia   :لیک واستوئ 
 

 استرالیا  ،SA 5000 اډیلیډ ټریس، شمالي ماڼۍ، پارلمان د   :لیدنھ
 

 )شورا مقننھ( LegCo@parliament.sa.gov.au   :بریښنالیک
Assembly@parliament.sa.gov.au )کور مجلس د( 

 
 www.parliament.sa.gov.au   :ویب

 
 

 parliamentsouthaustralia:@فیسبوک  :رسنۍ ټولنیزې
 parliamentsouthaustralia:@انسټاګرام  
 پارلمان آسټرالیا سویلي د: یوټیوب  
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