ក្រឡេរឡមើលថវិកាមួយភ្លតែ

ពន្ធកាន្់ភ្តទាបសក្ាប់ក្បជាជន្អូក្តាលីភ្ែលខិតខំឡ្វើការ

ការវិន្ិឡោគ្ឡ ដ្ឋារចន្ទសមព័ន្ធ

ឡៅរនុងថវិកាឡន្េះ រដ្ឋាលិបាលរំពងុ ផ្តល់ជន្ំ ួយសឡគ្រ េះពន្ធឡលើក្បារ់ចំណូលផ្ទាល់ខន្ែួ បភ្ន្ែមចំន្ន្ួ
17.8 ពាន្់លាន្ែុលាែរ ឡែើមបីជយួ គំក្រែល់ការឡងើបឡេើងវិញភ្ផ្រន ឡសែារិចចរមួ ទាំងថវិកាបភ្ន្មែ ចំន្ួន្
12.5 ពាន្់លាន្ែុលាែរ សក្ាប់រយៈឡពល 12 ភ្ខបន្ទាប់។ ថវិកាឡន្េះឡរៀបចំឡេើង ឡដ្ឋយឈរឡលើ
ជំន្ួយសឡគ្រ េះពន្ធចំន្ន្ួ 8.1 ពាន្់លាន្ែុលាែរភ្ែលន្ឹងក្តូវផ្តលជ់ ូន្សក្ាប់ឆ្នំក្បារ់ចំណូល
2020-21 ឡៅឡក្កាមភ្ផ្ន្ការពន្ធឡលើក្បារ់ចំណូលផ្ទាល់ខន្ែួ ភ្ែលបាន្រំណត់ឡដ្ឋយចាប់រួចឡ ើយ។

ចាប់តងំ ពីការចាប់ឡផ្តើមនន្ការឆ្ែងរាលដ្ឋលនន្ COVID-19 រដ្ឋាលិបាលបាន្ ឡបតជាាវិន្ិឡោគ្បភ្ន្មែ
ន្ូវគ្ឡក្ាងឡ ដ្ឋារចន្ទសមពន្័ ធថមី ន្ិងឡលឿន្ចំន្ន្ួ 14 ពាន្់លាន្ែុលាែររនុងរយៈឡពល 4 ឆ្នខាំ ងមុខ។
គ្ឡក្ាងទាំងឡន្េះន្ឹងជួយគំក្រែល់ការ្រចំន្ន្ួ 40,000 បភ្ន្មែ ឡរៀតរនងុ អំេងុ ឡពលតងសង់។

ឡៅឡក្កាមការផ្ទែស់បតូរន្ទន្ទរបស់រដ្ឋាលិបាល បុគ្រលទាំងឡាយន្ឹងររួលបាន្អតែក្បឡោជន្៍ពី
ការជំរុញរនងុ ការកាត់បន្ែយពន្ធឡៅែំណារ់កាលរី 2 នន្ភ្ផ្ន្ការរបស់ខែួន្ រ៏ែូចជាអតែក្បឡោជន្៍បភ្ន្មែ
មួយែងពីក្បារ់បន្ែយពន្ាឡលើក្បារ់ចំណូលទាប ន្ិងម្យមឡៅឆ្ន ំ 2020-21។

ការជួយគំក្រែល់សំណង់ផ្ាេះសភ្មបង
ជាភ្ផ្នរនន្ភ្ផ្ន្ការតត រឡសែារិចចរបស់ឡយើងឡេើងវិញឡែើមបីបឡងកើតការ្រ រតងឡសែារចិ ចរបស់ឡយើងឡេើងវិញ
ន្ិងធាន្ទអន្ទគ្តនន្ក្បឡរសអូគតត លី អនររិញផ្ាេះែំបងូ ចំន្ួន្ 10,000 ន្ទរ់ន្ងឹ អាចរិញ
ផ្ាេះថមបាី ន្កាន្់ភ្តឆ្ប់ ឡៅឡក្កាមការក្ពងីរឡលើគ្ឡក្ាងបឡ្ញរើ មចរី ិញផ្ាេះែំបូង។
រភ្ន្ែងចំន្ួន្ 10,000 បភ្ន្មែ ឡរៀតន្ឹងក្តូវបាន្ផ្តល់ជន្ូ ឡៅឆ្ន ំ 2020-21
ឡែើមបីជយួ គំក្រែល់ការរិញផ្ាេះថមី ឬផ្ាេះភ្ែលបាន្តងសង់ថមី។ ឡន្េះន្ឹងអន្ុញ្ញញតឱ្យ
អនររិញផ្ាេះែំបូងធាន្ទររួលបាន្ក្បារ់រមចីឡែើមបីតងសង់ផ្ាេះថមី
ឬរិញលំឡៅដ្ឋាន្ភ្ែលបាន្តងសង់ថមីឡដ្ឋយាន្ក្បារ់បឡ្ញតើ ិច 5 ភាគ្រយ
ឡដ្ឋយរដ្ឋាលិបាលធាន្ទក្បារ់រមចីរ តូ ែល់ 15 ភាគ្រយ។
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ការវិន្ិឡោគ្ឡន្េះគ្ឺជាភ្ផ្នរនន្ក្បលពលំ ូរវិន្ិឡោគ្ឡ ដ្ឋារចន្ទសមពន្័ ធែរឹ ជ្ជូន្រយៈឡពល 10 ឆ្នំរបស់
រដ្ឋាលិបាលភ្ែលក្តូវបាន្ពក្ងីរែល់ 110 ពាន្់លាន្ែុលាែរ ឡ ើយរំពុងជួយគំក្ររួចឡ យើ ែល់ការ្រចំន្ួន្
100,000 ឡៅរូទាំងក្បឡរស។

ការជួយគំក្រែល់អាជីវរមម ន្ិងការវិន្ិឡោគ្
ឡែើមបីជយួ គំក្រែល់ការវិន្ិឡោគ្ថមី ន្ិងបឡងកើន្លំ ូរតច់ក្បារ់អាជីវរមម រដ្ឋាលិបាលរំពងុ ផ្តល់
ការឡលើររឹរចិតពត ន្ធបឡណាតេះអាសន្នភ្ែលន្ឹងផ្តលជ់ ូន្ែល់អាជីវរមមក្បាណ 3.5 លាន្អាជីវរមម
(ជាង 99 ភាគ្រយនន្អាជីវរមម) ភ្ែលផ្តល់ការ្រែល់រមមររក្បាណ 11.5 លាន្ន្ទរ់។
ការឡលើររឹរចិតន្ត ឹងអន្ុវតតចំឡពាេះការវិន្ិឡោគ្ភ្ែលាន្តនមែក្បាណ 200 ពាន្់លាន្ែុលាែរ រនុងឡន្ទេះ
80 ភាគ្រយនន្ការវិន្ិឡោគ្ឡលើក្រពយសមបតតិភ្ែលអាចប្ចុេះតនមែបាន្ឡដ្ឋយអាជីវរមមមន្ិ ភ្មន្ភ្រ។៉ែ ចាប់ពីឡា៉ោ ង
7:30 (ឡា៉ោ ង AEDT) ឡៅនថៃរី 6 ភ្ខតុលា ឆ្នំ 2020 រ ូតែល់នថៃរី 30 ភ្ខមិថុន្ទ ឆ្នំ
2022 អាជីវរមមភ្ែលាន្ចំណូលរ ូតែល់ឡៅ 5 ពាន្់លាន្ែុលាែរន្ឹងអាចែរការចំណាយឡពញឡលញ
នន្ក្រពយសមបតតិភ្ែលអាចប្ចុេះតនមែបាន្នន្តនមែណាមួយឡៅរនុងឆ្នំភ្ែលក្រពយសមបតតិក្តូវបាន្ែំឡេើង។
នថែចណា
ំ យនន្ការភ្រលមអចំឡពាេះក្រពយសមបតតាិ ន្ក្តប់ភ្ែលអាចប្ចុេះតនមែបាន្ភ្ែលបាន្ឡ្វើឡេើងរនុងអំេងុ
ឡពលឡន្េះរ៏អាចក្តូវបាន្កាត់បាន្ឡពញឡលញផ្ងភ្ែរ។
រដ្ឋាលិបាលរ៏ន្ងឹ អន្ុញ្ញញតឱ្យក្រុម ន្ុ ភ្ែលាន្ចំណូលរ ូតែល់ 5 ពាន្់លាន្ែុលាែរឡែើមបីរទាូ ត់
ការខាតបង់ន្ទន្ទរល់ន្ងឹ ក្បារ់ចំឡណញពីមន្ុ ៗ ភ្ែលពន្ធក្តូវបាន្បង់ឡែើមបីបឡងកើតក្បារ់សណ
ំ ងមរវិញ។

1

ការខាតបង់គ្ិតក្តេប់ឡក្កាយវិញន្ឹងាន្សក្ាប់ក្រមុ ន្ុ ក្បភ្ ល 1 លាន្ក្រមុ ន្ុ ភ្ែលផ្តល់
ការ្រែល់រមមររចំន្ួន្ 8.8 លាន្ន្ទរ់។ ការខាតបង់ឡរើតឡេើងរ តូ ែល់ឆ្នំ 2021-22
អាចក្តូវបាន្គ្ិតក្តេប់ឡក្កាយវិញរល់ន្ឹងក្បារ់ចំឡណញភ្ែលបាន្ឡ្វើឡៅរនងុ ឬឡក្កាយឆ្នំ 2018-19។
ក្រុម ន្ុ ភ្ែលាន្សិររធិ រួលបាន្អាចឡក្ជើសឡរើសឡែើមបីររួលបាន្ក្បារ់សំណងពន្ធវិញឡៅឡពលពួរឡគ្ដ្ឋរ់ពារយ
សុំសក្ាប់ក្បតិឡវរន្៍ពន្ធរបស់ពរួ ឡគ្ឡៅឆ្នំ 2020-21 ន្ិង 2021-22។

ការវិន្ិឡោគ្ឡលើការអប់រំ ជំន្ទញ ន្ិងការ វឹរហាត់ការ្រ
រដ្ឋាលិបាលរំពងុ ឡ្វកាើ រអលិវឌឍជំន្ទញជាអារិភាពខពស់ភ្ែលជាភ្ផ្នរមួយនន្ភ្ផ្ន្ការអនរបឡងកតើ ការ្រ
(JobMaker Plan) របស់ខន្ែួ ។
ការឡបតជាាចិតតរបស់រដ្ឋាលិបាលន្ឹងជួយគំក្រឱ្យមន្ុសសររួលបាន្ការ្រឡ្វើ ន្ិងធាន្ទថាក្បជាជន្អូក្តាលី
ាន្ជំន្ទញក្តមឹ ក្តូវសក្ាប់ការ្រន្ទឡពលអន្ទគ្ត។

ឌីជីថលអូក្តាលី

•

ការឆ្ែងរាលដ្ឋលនន្ COVID-19 បាន្ពឡន្ែឿន្ការររួលយរបឡចចរវិរាឌីជថី លឡដ្ឋយអាជីវរមម
ន្ិងអនរឡក្បើក្បាស់អូក្តាលីភ្ែលបាន្ឡ្វឱ្ើ យមន្ុសសជាឡក្ចន្ើ ផ្ទែស់បតូរក្បតិបតតិការរបស់ពរួ ឡគ្ ន្ិងបន្តឡ្វើ
ពាណិជរជ មមរនុងឡពលវិបតដិ។

•
•
•
•

ភ្ផ្ន្ការអាជីវរមមឌជី ីថលរបស់រដ្ឋាលិបាលន្ឹងបឡងកើតឡេើងឡដ្ឋយឈរឡលើរាែ ងំ ចលររឡន្េះឡែើមបីជួយគំក្រែល់ការ
ររួលយរន្ូវបឡចចរវិរាថមីៗកាន្់ភ្តឡក្ចើន្ឡេើងឡៅរូទាំងឡសែារចិ ច ឡដ្ឋយទាំងអាជីវរមម ន្ិងអនរឡក្បើក្បាស់។
ការវិន្ិឡោគ្បភ្ន្ែម 4.5 ពាន្់លាន្ែុលាែរឡៅរនងុ NBN ន្ឹងន្ទំមរន្ូវអុីន្្ឺណិតក្បែភ្បន្ឡលឿន្បំផ្ុត
ែល់ក្គ្ួតរ ន្ិងអាជីវរមមរាប់លាន្។ ការផ្តលម់ ូលន្ិ្ចិ ំន្ន្ួ 29.2 លាន្ែុលាែររ៏ន្ងឹ ជួយជំរុញែល់
ែំឡណើរការឡក្បើក្បាស់បណាតញ 5G ផ្ងភ្ែរ។

ការភ្រលមអភាព្យក្សួលនន្ការឡ្វើជំន្ួញ
កាត់បន្ែយការិោ្ិបឡតយយ គ្ឺធាតុសខាំ ន្់នន្ភ្ផ្ន្ការតត រឡសែារចិ ចឡេើងវិញរបស់រដ្ឋាលិបាលអូគតត លី។
ឡន្ទេះឡ ើយជាមូលឡ តុភ្ែលរដ្ឋាលិបាលរំពុងឡ្វើឱ្យវាកាន្់ភ្ត្យក្សួលសក្ាប់អាជីវរមមរនុងការវិន្ិឡោគ្
ការបឡងកតើ ការ្រ ការឡឆ្ែយើ តបបាន្ោ៉ោ ងឆ្ប់រ ័សចំឡពាេះបញ្ញាក្បឈម ន្ិងចាប់យរឱ្កាសន្ទន្ទ។
ឡៅរនុងថវិកាឡន្េះ រដ្ឋាលិបាលន្ឹង៖
•
•
•

ឡ្វើឱ្យកាន្់ភ្តសុជី ឡក្ៅ ន្ិងឡ្វឌើ ីជថី លន្ីយរមមែំឡណើរការន្ិយ័តរមមោ៉ោងរូលំរូលាយ
កាត់បន្ែយបរបប្ញតតិភ្ែលរំណត់ឡលើនថែចំណាយន្ទន្ទភ្ែលមិន្ចាំបាច់ ន្ិងរារាំងែល់
សរមមភាពអាជីវរមម
ជួយគំក្រែល់អាជីវរមមខានតតូចរនងរយៈឡពលនន្ការឡងើបឡេើងវិញ

ឥណទាន្ជួលអនរបឡងកើតការ្រ (JobMaker Hiring
Credit)
ឥណទាន្ជួលអនរបឡងកតើ ការ្រថមី (JobMaker Hiring Credit) របស់រដ្ឋាលិបាល
ន្ឹងជួយជំរុញរំឡណើន្ការ្ររនងុ អំេុងឡពលនន្ការឡងើបឡេើងវិញ ឡដ្ឋយផ្តល់ការឡលើររឹរចិតតែល់អាជីវរមមឡែើមបី
ររួលយរន្ិឡោជិតបភ្ន្ែមភ្ែលជាអនរភ្សវងររការ្រវ័យឡរមងភ្ែលាន្អាយុពី 16 ឡៅ 35 ឆ្ន។ំ
ឥណទាន្ជួលអនរបឡងកតើ ការ្រ (JobMaker Hiring Credit) គ្ឺជាភ្ផ្រន សំខាន្់មួយ
នន្ភ្ផ្ន្ការអនរបឡងកតើ ការ្រ (JobMaker Plan) របស់រដ្ឋាលិបាលរនុងការជំរុញការឡងើបឡេើងវិញ
នន្ឡសែារចិ ចរបស់ក្បឡរសអូគតត លី។
ឥណទាន្ជួលអនរបឡងកតើ ការ្រ (JobMaker Hiring Credit)
ក្តវូ បាន្បា៉ោន្់ក្បាណថាន្ឹង ជួយគំក្រែល់មខុ តំភ្ណងចំន្ន្ួ 450,000 សក្ាប់មន្ុសសវ័យឡរមង
ន្ិងចំណាយអស់ 4 ពាន្់លាន្ែុលាែរចាប់ពឆ្ី ន ំ 2020-21 ែល់ឆ្នំ 2022-23។
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អនរបណដុ េះបណាដលការ្រ (JobTrainer) រាែ ំងពលរមមរបស់ក្បឡរសអូក្តាលីរំពងុ រើរលូតលាស់
ការ វឹរហាត់ការ្រថមីឡែើមបីជួយែល់ការឡងើបឡេើងវិញ
ជំន្ួយសក្ាប់អរន ភ្សវងររការ្រឡ្វើ
ន្ិសសិតប្ចប់ការសិរាកាន្់ភ្តឡក្ចើន្ឡក្តៀមខែន្ួ សក្ាប់ការ្រ
វគ្រសិរាខែៗី ឡែើមបីជួយបណដុ េះបណាដលជំន្ទញឡេើងវិញ
ន្ិងបឡក្ងៀន្ជំន្ទញបភ្ន្មែ ែល់ក្បជាជន្អូគតត លី

ការផ្តល់សុវតែិភាពភ្ផ្នរឡសែារិចចែល់គសតី
រដ្ឋាលិបាលរំពងុ ដ្ឋរ់ឡចញឡសចរតីភ្ថងែ ការណ៍សពតី ីសុវតែភាិ ពភ្ផ្នរឡសែារចិ ចរបស់គសតីឆ្នំ 2020
ឡែើមបីបឡងកន្ើ ការចូលរួមរនងុ រាែ ងំ ពលរមមរបស់គសតី ឡ្វឱ្ើ យក្បឡសើរឡេើងន្ូវសកាតន្ុពលរនុងការររចំណូល
ន្ិងឡលើររមពសឯ់ ររាជយភាពភ្ផ្រន ឡសែារចិ ច។ រ្ចបថ់ វិកាចំន្ន្ួ 240.4 លាន្ែុលាែរឡន្េះន្ឹងផ្តល់
ឱ្កាសការ្រ ជួយគំក្រែល់ឪពុរាត យន្ទន្ទ ន្ិងជួយគំក្រែល់គសតីឡៅរភ្ន្ែងឡ្វកាើ រ។
ឡន្េះរួមប្ចូលទាំងរមមវិ្កាី រ្រឡែើមបីក្រក្រង់ភាពជាអនរែឹរន្ទំ ន្ិងការអលិវឌឍន្៍របស់គសតី ន្ិងបឡងកើន្ឱ្កាស
សក្ាប់គសតរី នុងភ្ផ្នរវិរាតគសត បឡចចរវិរា វិសវរមម ន្ិងគ្ណិតវិរា (STEM) អាជីវរមម ន្ិង
ឧសា រមមភ្ែលក្គ្ប់ក្គ្ងឡដ្ឋយបុរស។

ការជួយគំក្រែល់ការផ្លិត ន្ិងការក្តវក្ជាវ ន្ិងការអលិវឌឍន្៍
ការឆ្ែងរាលដ្ឋលនន្ COVID-19 បាន្ប្ា ញចាស់អំពភាី ពសំខាន្់បផ្ំ ុតនន្ភ្ខសស្វ រ់ផ្តរ ផ្់ រង់
ន្ិងការាន្សមតែភាពផ្លិតភ្ែលអាចបត់ភ្បន្ អាចសក្មបខែួន្បាន្ ន្ិងាន្លរខណៈនចនក្បឌិត។
យុរធតគសតផ្លិតរមមរំឡន្ើបាន្រឹរក្បារ់ចន្ំ ន្ួ 1.5 ពាន្់លាន្ែុលាែររបស់រដ្ឋាលិបាលគ្ឺជា
ភ្ផ្ន្ការរយៈឡពលភ្វងឡែើមបីជួយគំក្រែល់ការតត រឡសែារចិ ចរបស់ក្បឡរសអូក្តាលីឡេើងវិញ។
រដ្ឋាលិបាលរំពងុ វិន្ិឡោគ្បភ្ន្ែម 2 ពាន្់លាន្ែុលាែរតមរយៈការឡលើររឹរចិតពត ន្ធឡលើ ការក្តវក្ជាវ
ន្ិងអលិវឌឍន្៍។

រំភ្ណរក្មង់សុវតែិភាពថាមពល ន្ិងរីផ្ារ
តនមែអគ្រិសន្ីរទាូ ំងក្បឡរសបាន្ធាែរ់ចុេះ 4.7 ភាគ្រយចាប់តំងពីភ្ខ្នូ ឆ្នំ 2018 ឡដ្ឋយតនមែ
អគ្រិសន្ីលរ់ែាុំ ន្ការថយចុេះរនុងរយៈឡពល 12 ភ្ខចុងឡក្កាយឡន្េះ។ ឡែើមបីររាតនមែឱ្យកាន្់ភ្តទាប
រដ្ឋាលិបាលន្ឹងឡ្វើការជាមួយអនរផ្រតផ្់ ងរ ់ឯរជន្ឡែើមបីបឡងកន្ើ សមតែភាពផ្លិតរមមថាមពលភ្ែលអាចភ្ចរចាយបាន្
ន្ិងខុរខាា ល័យថានរ់ជាតិ (National Cabinet) ឡែើមបីធាន្ទបាន្ន្ូវក្បព័ន្ធភ្ែលាន្
ក្បសិរភាធ ព ន្ិងសា រណរមម។
រដ្ឋាលិបាលរំពងុ ធាន្ទការផ្រតផ្់ រងអ់ គ្រសិ ន្ី ឡក្បងឥន្ធន្ៈ ន្ិងឧសម័ន្របស់ក្បឡរសអូក្តាលីឡែើមបីររាតនមែឱ្យទាប
បឡងកើតការ្រថមី ន្ិងជួយគំក្រែល់ឧសា រមមរនុងក្សរុ ។
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ការជួយគំក្រតំបន្់ភ្ែល្ន្់
រដ្ឋាលិបាលឡៅភ្តបន្តឈរឡជើងជាមួយក្បឡរសអូគតត លីឡៅតមតំបន្់ភ្ែលបាន្រប់រល់ន្ងឹ រឹរជំន្ន្់ អគ្រលិ ័យ
ឡក្គេះរាំងសៃតួ ឡ យើ ឥេូវឡន្េះគ្ឺ COVID-19។ តមរយៈរ្ចបថ់ វិកាតមតំបន្់ជាង 550
លាន្ែុលាែរ រដ្ឋាលិបាលន្ឹងជួយគំក្រែល់តបំ ន្់ន្ទន្ទរបស់ឡយើងឱ្យឡងើបឡេើងវិញពីផ្លប៉ោេះពាល់នន្
COVID-19។ ការឡន្េះបឡងកតើ ឡេើងឡដ្ឋយភ្ផ្អរឡលើជន្ំ ួយគំក្រភ្ែលបាន្ផ្តល់តមរយៈមូលន្ិ្ិសឡគ្រ េះ
ន្ិងតត រឡេើងវិញពី COVID-19 ភ្ែលាន្រឹរក្បារ់ 1ពាន្់លាន្ែុលាែរ។

ក្បឡរសអូក្តាលីាន្សុវតែិភាព ន្ិង្ន្់ជាងមុន្
រដ្ឋាលិបាលរំពងុ រតងឡ ដ្ឋារចន្ទសមពន្័ ធររឹ សក្ាប់សតវតសរ៍រី 21 រនងុ ការជួយបឡងកើន្
សន្តិសខុ រឹររបស់ឡយើង រតងភាព្ន្់ឡៅតមតំបន្់ ផ្តលកា់ រ្រ ន្ិងឡ្វឱ្ើ យរើរលូតលាស់ែល់
វិស័យរសិរមមែ៏សខាំ ន្់របស់ឡយើង។ ការវិន្ិឡោគ្ 2 ពាន្់លាន្ែុលាែរសក្ាប់គ្ឡក្ាងថមីឡក្កាម
មូលន្ិ្អិ លិវឌឍន្៍ឡ ដ្ឋារចន្ទសមព័ន្រធ រឹ ថានរ់ជាតិន្ងឹ ជួយគំក្រែល់ផ្លិតរមមបន្ទាប់នន្ឡ ដ្ឋារចន្ទសមព័ន្ធ
រឹរជំន្ទន្់តមរយៈ Grid។
រដ្ឋាលិបាលរ៏រពំ ងុ វិន្ិឡោគ្រឹរក្បារ់ចំន្ន្ួ 270 លាន្ែុលាែរឡៅរនុងរ្ចប់វិន្ិឡោគ្ស គ្មន្៍
Murray-Darling ភ្ែលន្ឹងភ្រលមអសខុ ភាពរបស់អាងរឹរ (Basin) ខណៈឡពល
រំពងុ ជួយគំក្រែល់ការអលិវឌឍឡៅតមតំបន្់។
ឡែើមបីធាន្ទថាក្បឡរសអូក្តាលីភាគ្ខាងឡជើងអាចបន្តររួលបាន្អតែក្បឡោជន្៍ពីឡ ដ្ឋារចន្ទសមព័ន្ធឡែើមបីជួយគំ
ក្រែល់ឡសវារមមចាបាំ ច់ រដ្ឋាលិបាលបាន្ពក្ងីរមណឌ លឡ ដ្ឋារចន្ទសមព័ន្ធក្បឡរសអូគតត លីភាគ្ខាងឡជើង
(NAIF) រយៈឡពល 5 ឆ្នបំ ភ្ន្មែ ឡរៀត រ ូតែល់ភ្ខមិថុន្ទ ឆ្នំ 2026 ន្ិងពក្ងរី លរខណៈវិន្ចិ ឆ័យ
ក្បារ់រមចីរបស់ខន្ែួ ។

រិចចការពារបរិតែន្របស់ឡយើង
រដ្ឋាលិបាលរំពងុ វិន្ិឡោគ្រឹរក្បារ់ចន្ំ ួន្ 47.4 លាន្ែុលាែរឡែើមបីការពារមហាសមុក្ររបស់ឡយើង
ន្ិងតត រសុខភាពរបស់វាឡេើងវិញ ន្ិងរំពងុ ឡបតជាាចិតតឡលើររឹ ក្បារ់ចន្ំ ន្ួ 29.1 លាន្ែុលាែរឡែើមបី
កាត់បន្ែយហាន្ិល័យនន្ការឡ្វើឱ្យរខវរ់ឡដ្ឋយជាតិគ្ីមីឡៅឡលើែីរមុំ ិន្ភ្វល
(Commonwealth)។
រដ្ឋាលិបាលន្ឹងវិន្ិឡោគ្ 249.6 លាន្ែុលាែររនុងរយៈឡពល 4 ឆ្នំឡែើមបីឡ្វរើ ំឡន្ើបរមម
ឡ ដ្ឋារចន្ទសមពន្័ ធភ្រនចនឡេើងវិញ កាត់បន្ែយការសំណល់ ន្ិងភ្រនចនឡេើងវិញបភ្ន្មែ ឡរៀត
ឡៅរនុងក្បឡរសអូគតត លី។

ការរប់តកត់ ការតមដ្ឋន្ររ ន្ិងការពាបាល COVID-19
ឡៅរនុងថវិកាឡន្េះ រដ្ឋាលិបាលរំពងុ វិន្ិឡោគ្ 4.9 ពាន្់លាន្ែុលាែរសក្ាប់វិធាន្ការសុខភាពមួយចំន្ួន្ភ្ែល
ធាន្ទថាក្បជាជន្អូក្តាលីឡៅភ្តបន្តររួលបាន្ការភ្ថទាំ ន្ិងការជួយគំក្រភ្ផ្នរឡវជជតក្សាភ្ែលពួរឡគ្ក្តូវការ
ឡៅរនុងអំេុងឡពលនន្ការឆ្ែងរាលដ្ឋល។ ការឡឆ្ែយើ តបភ្ែលអាចបត់ភ្បន្បាន្ ន្ិងអាចឡ្វាើ ក្តដ្ឋាន្
បាន្ជួយឱ្យក្បព័ន្ធសុខាលិបាលឡឆ្ែើយតប ការពារក្បជាជន្អូគតត លីទាំងអស់។

•
•
•
•

ការបង់ក្បារ់ JobKeeper
ក្បារ់ចំណូលបភ្ន្ែមសក្ាប់បុគ្លរ ន្ទន្ទ
ការបង់ក្បារ់ជន្ំ ួយភ្ផ្នរឡសែារចិ ចច ំន្ន្ួ ពីរបភ្ន្ែមឡរៀតសក្ាប់អនរចូលន្ិវតតន្៍
ន្ិងអនរររួលឡផ្សងឡរៀតភ្ែលាន្សិររធិ រួលបាន្
ការចូលឡក្បើក្បាស់ក្បារ់ឡត្ន្ន្ិវតតន្៍ជាបឡណាតេះអាសន្ន

អន្ទគ្តរបស់អនរ ក្បារ់ឡត្ន្ន្ិវតតន្៍របស់អនរ
រដ្ឋាលិបាលឡបតជាាបឡងកើតក្បារ់ឡត្ន្ន្ិវតតន្៍ពកាី រ្ររបស់ក្បជាជន្អូក្តាលីសក្ាប់ពួរឡគ្រនងុ ការជំរុញក្បារ់
សន្សំចលូ ន្ិវតតន្៍របស់ពរួ ឡគ្។
រំភ្ណរក្មង់ឡលើ អន្ទគ្តរបស់អនរ ក្បារ់ឡត្ន្ន្ិវតតន្៍របស់អនរ របស់រដ្ឋាលិបាលគ្ឺជាែំណារ់កាលបន្ទាប់
នន្រឡបៀបវារៈរំភ្ណរក្មង់របស់រដ្ឋាលិបាល ឡ យើ ន្ឹងឡ ើញក្បជាជន្អូក្តាលីសន្សំក្បារ់បាន្
17.9 ពាន្់លាន្ែុលាែររនងុ រយៈឡពលមួយរសវតសរ៍ឡរៀត។

ការបន្តឡ្វើឱ្យក្បជាជន្អូគតត លីាន្សុវតែិភាព
សមតែភាពសន្តសិ ុខតមអុីន្្ឺណិតរបស់ក្បឡរសអូក្តាលីគ្ខាឺ ែ ំង ប៉ោុភ្ន្តការគ្ំរាមរំភ្ ងភ្ែល
ឡយើងក្បឈមមុខតមអុន្ី ្ឺណតិ រំពងុ ឡរើន្ឡេើង។ COVID-19 បាន្រំឡលចឡេើងពីចំន្ន្ួ ភ្ែល
ឡយើងរស់ឡៅ ន្ិងឡ្វើការតមអុន្ី ្ឺណតិ ។ រដ្ឋាលិបាលន្ឹងផ្តល់ថវិកាចំន្ន្ួ 201.5 លាន្ែុលាែរបភ្ន្មែ ឡរៀត
ឡែើមបីផ្លត ់ន្ូវយុរធតគសតសន្តិសខុ តមក្បព័ន្អធ ុីន្្ឺណតិ ឡៅឆ្នំ 2020។
រដ្ឋាលិបាលរំពងុ ជួយគំក្រែល់អរន ទាំងឡាយណាភ្ែលបន្តររាឱ្យឡយើងាន្សុវតែិភាពឡដ្ឋយឡបតជាាផ្ដល់ថវិកាចំន្ន្ួ
300.2 លាន្ែុលាែរ ែល់បល៉ោូ ីសស ព័ន្ធអូគតត លី (AFP)
ឡែើមបីពក្ងឹងសមតែភាពរបស់ពួរឡគ្រនងុ ការបន្តររាឱ្យក្បជាជន្អូក្តាលីាន្សុវតែិភាពឡៅរនងុ បរិោកាសគ្ំរាមរំ
ភ្ ងសមគ្ុ តម ញកាន្់ភ្តឡរើន្ឡេើង។

ការជួយគំក្រតំបន្់របស់ឡយើង
ក្បឡរសអូក្តាលីាន្ចំណាប់អារមមណោ
៍ ៉ោ ងក្ជាលឡក្ៅ ន្ិងចងភាជប់ចំឡពាេះសែិរភាព វិបលុ ភាព
ន្ិងភាព្ន្់នន្តំបន្់បា៉ោសុី រវិ ន្ិងតំបន្់អាសុអាី ឡគ្នយ៍ ភ្ែលឆ្ែុេះបញ្ញចងំ ឡៅរនុងជំហាន្ចូលរនុង
តំបន្់បា៉ោសុី វិរ-ន្ិងគ្ំន្តិ ផ្តួចឡផ្តមើ ឡផ្សងឡរៀត។ រដ្ឋាលិបាលរំពុងធាន្ទការឡងើបឡេើងវិញឡៅរនងុ តំបន្់របស់ឡយើង៖
•
•
•
•

ការវិន្ិឡោគ្ឡលើរមមវិ្ចី ូលឡក្បើក្បាស់វា៉ែរ់តងំ COVID-19
ន្ិងរមមវ្ិ ីសុវតែភាិ ពសុខភាពឡៅរនុងបណាដក្បឡរសឡៅតំបន្់បា៉ោសុី រវិ ន្ិងអាសុីអាឡគ្នយ៍។
ឡក្គ្ឿងបរិកាខ ិរ្ញបបទាន្ឡ ដ្ឋារចន្ទសមព័ន្អធ ូគតត លីសក្ាប់តំបន្់បា៉ោសុី វិរ
ការឡងើបឡេើងវិញពី COVID-19 – ជំន្យួ គំក្រែល់តំបន្់បា៉ោសុី រវិ
ន្ិងរីម័រ- ឡលស (Timor Leste)
ការផ្តលគ្់ ឡក្ាងឡ ដ្ឋារចន្ទសមពន្័ ធសន្តសិ ុខឡៅបា៉ោសុី រវិ ន្ិរតី

ការជួយគំក្រែល់ក្បជាជន្អូគតត លីឡៅរនុងអំេុងឡពលនន្ការឆ្ែងរាលដ្ឋល
រដ្ឋាលិបាលរំពងុ ផ្តលជ់ ំន្ួយភ្ផ្នរ ិរ្ញវតែុភ្ែលមិន្ធាែប់ាន្ពីមុន្មរែល់ក្បជាជន្អូក្តាលីឡែើមបីជួយគំក្រែល់
ពួរឡគ្ឡៅរនងុ អំេងុ ឡពលនន្ការឆ្ែងរាលដ្ឋល COVID-19-រួមាន្៖
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