ຂໍ້ ມູນສຳຄັນໂດຍຫຍໍ້
ຂອງງົບປະມຳນ

ພຳສີຕໍ່ ຳ ສຳລັບຊຳວອອສເຕຣລຽນ
ທໍ່ີ ເຮັດວຽກໜັກ
ໃນງົບປະມຳນນີໍ້, ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງສະໜອງ ກຳນ
ຊໍ່ ວຍເຫຼື ອຜໍ່ ອນຄຳຍດໍ້ ຳນພຳສີລຳຍໄດໍ້ ສໍ່ວນ ບຸ ກຄົນ
ຕຼືໍ່ມອີກ 17.8 ພັນລ້ ານໂດລຳເພຼືໍ່ອສະໜັບສະໜູ ນກຳນ
ຟໍ້ຼື ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ລວມທັງເພໍ່ີ ມ 12.5 ພັນລ້ ານ
ໂດລຳໃນ 12 ເດຼືອນຕໍ່ ໜໍ້ ຳ. ງົບປະມຳນນີໍ້ໄດໍ້ ຮໍ່ຳງຂໍ້ ນໂດຍ
ໃຫໍ້ ກຳນຊໍ່ ວຍເຫຼື ອຜໍ່ ອນຄຳຍດໍ້ ຳນພຳສີທໍ່ີ ມີມູ ນຄໍ່ ຳ
8.1 ພັນລ້ ານໂດລຳເຊິໍ່ງຈະຖຼືກ ນຳມຳໃຊໍ້ ສຳລັບປີລຳຍໄດໍ້
2020- 21 ພຳຍໃຕໍ້ ແຜນກຳນພຳສີລຳຍໄດໍ້ ສໍ່ວນບຸ ກຄົນ
ທີໍ່ຖຼືກ ກຳນົດໄວໍ້ ແລໍ້ ວ.
ພຳຍໃຕໍ້ ກຳນປໍ່ ຽນແປງຂອງລັດຖະບຳນ, ບຸ ກຄົນ ຈະໄດໍ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳກກຳນ ນຳ ເອົຳກຳນຫລຸ ດຜໍ່ ອນ
ພຳສີໃນຂໍ້ັ ນຕອນ 2 ຂອງແຜນກຳນນໍ້ີ , ພໍ້ ອມທັງ ຜົນ
ປະໂຫຍດເພີໍ່ມອີກທີໍ່ອອກໃຫໍ້ ເທຼືໍ່ອ-ດຽວ ຈຳກກຳນຫຼຸ ດຜໍ່ ອນ
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ສຳລັບຜູໍ້ ມີລຳຍໄດໍ້ ຕໍ່ ຳແລະລຳຍໄດໍ້ ປຳນກຳງໃນປີ 202021.

ສະໜັບສະໜູ ນ ກຳນກໍ່ ສໍ້ ຳງເຮຼືອນຢູ ໍ່
ເປັນສໍ່ ວນໜໍ່ ງ ຂອງແຜນກຳນຟຼືໍ້ນຟູ ເສດຖະກິດຂອງ
ພວກເຮົຳໃນກຳນສໍ້ ຳງວຽກເຮັດງຳນທຳ, ສໍ້ ຳງສຳເສດ
ຖະກິດຂອງ ພວກເຮົຳແລະຮັບປະກັນອະນຳຄົດຂອງອອສ
ເຕຣເລັຍ, ຈຳນວນຜູໍ້ ຊໍ້ຼື ເຮຼືອນເປັນຄໍ້ັ ງທຳອິດເພໍ່ີ ມອີກ
10,000 ຄົນຈະສຳມຳດຊຼືໍ້ເຮຼືອນຫັ ງໃໝໍ່ ໄດໍ້ ໄວຂໍ້ ນຕຼືໍ່ມ
ພຳຍໃຕໍ້ ກຳນຂະຫຍຳຍໂຄງກຳນເງິນກູ ໍ້ ເພໍ່ຼື ອນຳໄປວຳງ
ມັດຈຳສຳລັບຊຼືໍ້ເຮຼືອນຫັ ງທຳອິດ.
ຈະມີກຳນອະນຸ ມັດເພໍ່ີ ມ 10,000 ທນ ໃນປີ 2020-21
ເພຼືໍ່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ ກຳນຊຼືໍ້ເຮຼືອນຫັ ງ ໃໝໍ່ ຫລຼືເຮຼືອນ
ທໍ່ີ ກໍ່ ສໍ້ ຳງ ໃໝໍ່ . ສໍ່ິ ງນໍ້ີ ຈະຊໍ່ ວຍໃຫໍ້ ຜູໍ້ຊໍ້ຼື ບໍ້ ຳນຫັ ງທຳອິດໄດໍ້ ມີ
ເງິນກູ ໍ້ ເພຼືໍ່ອປຸ ກເຮຼືອນໃໝໍ່ ຫລຼືຊຼືໍ້ທີໍ່ຢູ ໍ່ ອຳໃສທີໍ່ປຸ ກໃໝໍ່ ໂດຍ

1

ກຳນມີເງິນມັດຈຳແຕໍ່ ພຽງ 5 ເປີເຊັນ, ເຊິໍ່ງ ລັດຖະບຳນ
ຈະຮັບປະກັນໃຫໍ້ ຕໍ່ຼື ມຮອດ 15 ເປີເຊັນຂອງເງິນກູ ໍ້ .

ກຳນລົງທຼືນດໍ້ ຳນພຼືໍ້ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງ
ນັບຕໍ້ັ ງແຕໍ່ ກຳນເລໍ່ີ ມຕໍ້ົ ນຂອງກຳນແພໍ່ ລະບຳດຂອງ
COVID-19, ລັດຖະບຳນໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄຳ ໝັໍ້ນ ສັນຍຳ ທີໍ່ ຈະ
ລົງທນເພໍ່ີ ມເຕີມ 14 ພັນລ້ ານໂດລຳເຂໍ້ົ ຳໃນບັນດຳ ໂຄງ
ກຳນ ພຼືໍ້ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງ ໃໝໍ່ ແລະເລັໍ່ງລັດໃນ 4 ປີຂໍ້ ຳງ
ໜໍ້ ຳ. ໂຄງກຳນເຫໍ່ົ ຳນໍ້ີ ຈະສະ ໜັບສະໜູ ນໃຫໍ້ ມີວຽກເພໍ່ີ ມ
ຂໍ້ ນອີກ 40,000 ຕຳແໜໍ່ ງ ໃນໄລຍະກໍ່ ສໍ້ ຳງຂອງໂຄງກຳນ
ນໍ້ັ ນ.
ກຳນລົງທຼືນນີໍ້ແມໍ່ ນສໍ່ ວນໜໍ່ ງ ຂອງແຜນກຳນ ລົງທຼືນ
ດໍ້ ຳນພໍ້ຼື ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງກໍ່ ຽວກັບກຳນຂົນສໍ່ົ ງທໍ່ີ ສູ ງສຸ ດໃນ
ໄລຍະ 10 ປີຂອງລັດຖະບຳນ, ເຊິໍ່ງໄດໍ້ ມີກຳນຂະຫຍຳຍ
ໄປແລໍ້ ວ ເຖິງ 110 ພັນລ້ ານໂດລຳແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງວຽກເຮັດ
ງຳນທຳ 100,000 ຕຳ ແໜໍ່ ງ ໃນພຼືໍ້ນທີໍ່ເຮັດວຽກ ທົໍ່ວ
ປະເທດ.

ສະໜັບສະໜູ ນ ທຸລະກິດ ແລະ
ກຳນລົງທຼືນ
ເພໍ່ຼື ອສະໜັບສະໜູ ນ ກຳນລົງທຼືນ ໃໝໍ່ ແລະເພໍ່ີ ມກຳນ
ໝູ ນວຽນຂອງເງິນສົດໃນທຸ ລະກິດ, ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງ
ໃຫໍ້ ແຮງຈູ ງໃຈດໍ້ ຳນພຳສີແບບຊໍ່ົ ວຄຳວ, ເຊໍ່ິ ງຈະມີໃຫໍ້ ແກໍ່
ທຸ ລະກິດປະມຳນ 3.5 ລໍ້ ຳນທຸ ລະກິດ (ຫຳຍກວໍ່ ຳ 99
ເປີເຊັນ ຂອງບັນດຳທຸ ລະກິດ) ທໍ່ີ ຈໍ້ ຳງແຮງງຳນປະມຳນ
11.5 ລໍ້ ຳນຄົນ. ແຮງຈູ ງໃຈຈະ ນຳ ໃຊໍ້ ເຂົໍ້ຳໃນກຳນລົງທຼືນ
ທໍ່ີ ມີມູ ນຄໍ່ ຳປະມຳນ 200 ພັນລໍ້ ຳນໂດລໍ້ ຳ, ລວມທັງ 80
ເປີເຊັນຂອງກຳນລົງທຼືນໃນຊັບສິນທີໍ່ເສັຍຫຳຍໂດຍທຸ ລະ
ກິດທໍ່ີ ບໍ່ ແມໍ່ ນຂຸ ດຄໍ້ົ ນບໍ່ ແຮໍ່ . ຕໍ້ັ ງແຕໍ່ ເວລຳ 7 ໂມງ 30 ນຳທີ
(AEDT) ຂອງຕອນແລງວັນທີ 6 ຕຸ ລຳ 2020 ຈົນເຖິງ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນຳ 2022, ທຸ ລະກິດທໍ່ີ ກຳນໝູ ນວຽນ ມີມູ ນ
ຄໍ່ ຳເຖິງ 5 ພັນລໍ້ ຳນໂດລຳຈະສຳມຳດຫັກຄໍ່ ຳໃຊໍ້ ຈໍ່ຳຍທັງ
ໝົດ ຂອງຊັບສິນທໍ່ີ ເສັຍຫຳຍຂອງມູ ນຄໍ່ ຳໃດໆໃນປີທໍ່ີ ຊັບ
ສິນເຫົໍ່ ຳນັໍ້ນຖຼືກຕິດຕັໍ້ງ. ຄໍ່ ຳໃຊໍ້ ຈໍ່ຳຍໃນກຳນ ປັບປຸ ງຊັບສິນ
ທໍ່ີ ມີ ສິດເສັຍຫຳຍທໍ່ີ ມີຢູ ໍ່ ໃນໄລຍະນໍ້ີ ຍັງສຳມຳດ ຫັກອອກ
ໄດໍ້ ເຕັມສໍ່ ວນ.
ລັດຖະບຳນຍັງຈະອະນຸ ຍຳດໃຫໍ້ ບລິສັດທໍ່ີ ມີມູ ນຄໍ່ ຳເຖິງ 5
ພັນລ້ ານໂດລຳໃຫໍ້ ມີກຳນຫຸ ດຜໍ່ ອນເພຼືໍ່ອຊົດເຊີຍກຳນສູ ນ
ເສັຍ ຕໍ່ ກັບຜົນກຳໄລທໍ່ີ ຜໍ່ ຳນມຳທໍ່ີ ໄດໍ້ ເສັຍພຳສີໄປແລໍ້ ວ,
ເພຼືໍ່ອຈະສຳມຳດສົໍ່ງເງິນຈຳນວນນັໍ້ນຄຼືນ. ກຳນຂຫຸ ດຜໍ່ ອນ
ຍໍ້ ອນກຳນຫຸ ບທນຈຳກປີກໍ່ ອນ ຈະອະນຸ ຍຳດໃຫໍ້ ບລິສັດ
ປະມຳນ 1 ລໍ້ ຳນບລິສັດທີໍ່ຈໍ້ ຳງແຮງງຳນເຖິງ 8.8 ລໍ້ ຳນຄົນ.
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ກຳນຫຸ ບທນທີໍ່ເກີດຂຼືໍ້ນຈົນຮອດປີ 2021- 22 ສຳມຳດນຳ
ມຳຄດໄລໍ່ ຄຼືນເພໍ່ຼື ອນຳມຳຄດໄລໍ່ ອອກຈຳກຜົນກຳ ໄລທໍ່ີ ເຮັດ
ໄດໍ້ ໃນປີຫຼື ຫລັງຈຳກປີ 2018-19. ບັນດຳບລິສັດທີໍ່ ມີສິດ
ອຳດ ຈະເລຼືອກທໍ່ີ ຈະຮັບເງິນພຳສີຄຼືນ ເມໍ່ຼື ອພວກເຂົຳຍໍ່ຼື ນ
ຄຳຮໍ້ ອງ ຂເສັຍພຳສີສຳລັບສົກປີ 2020- 21 ແລະ
2021- 22.

ອອສເຕຣເລັຍ ດີຈີຕອລ
ກຳນລະບຳດຂອງ COVID-19 ໄດໍ້ ເລໍ່ັ ງກຳນຮັບຮອງເອົຳ
ເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອລໂດຍທຸ ລະກິດແລະຜູໍ້ ບລິໂພກຄົນ
ອອສເຕຣລຽນເຊໍ່ິ ງໄດໍ້ ຊໍ່ວຍໃຫໍ້ ຫຳຍຄົນຫັນປໍ່ ຽນກຳນ ດຳ
ເນີນງຳນຂອງພວກເຂົຳແລະສຼືບຕໍ່ ກຳນຄໍ້ ຳຜໍ່ ຳນວິກິດກຳນ
ແຜນທຸ ລະກິດດີຈີຕອລຂອງລັດຖະບຳນຈະສໍ້ ຳງຂໍ້ຼື ນໃນຈັງ
ຫວະນີໍ້ເພຼືໍ່ອສະໜັບສະໜູ ນ ກຳນ ນຳ ໃຊໍ້ ເຕັກໂນໂລຢີ
ໃໝໍ່ ໆ ໃນທໍ່ົ ວເສດຖະກິດ - ໂດຍທັງພຳກສໍ່ ວນທຸ ລະກິດ
ແລະຜູໍ້ ບລິໂພກ.
ກຳນລົງທຼືນເພີໍ່ມເຕີມ 4.5 ພັນລໍ້ ຳນໂດລຳໃນບລິສັດ
NBN Co ຈະ ນຳ ເອົຳຄວຳມໄວສູ ງສຸ ດຂອງລະບົບອິນເຕີ
ເນັດ ໂບຣດແບນ ໄປສູ ໍ່ ຄອບຄົວແລະທຸ ລະກິດ ຫຳຍ ລໍ້ ຳນ
ຄົນ. ກຳນໃຫໍ້ ທຼືນສະໜັບສະໜູ ນເປັນຈຳນວນ ເງິນ 29.2
ລໍ້ ຳນໂດລຳກໍ່ ຈະຊໍ່ ວຍເລັໍ່ງກຳນສໍ້ຳງເຄຼືອຂໍ່ ຳຍ 5G ຕຼືໍ່ມອີກ.

ກຳນປັບປຸງຄວຳມສະດວກໃນກຳນເຮັດ
ທຸລະກິດ
ກຳນຕັດຂໍ້ັ ນຕອນທຳງກຳນທໍ່ີ ຍຼືດເຍໍ້ຼື ອອອກ ແມໍ່ ນສໍ່ ວນ
ປະກອບ ອັນສຳ ຄັນຂອງແຜນກຳນຟຼືໍ້ນຟູ ເສດຖະກິດ
ຂອງລັດຖະບຳນ ສຳ ລັບປະເທດອອສເຕຣເລັຍ. ນໍ້ັ ນ
ແມໍ່ ນ ເຫດຜົນທີໍ່ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງເຮັດ ໃຫໍ້ ທຸລະກິດ
ງໍ່ ຳຍຂໍ້ຼື ນໃນກຳນລົງທຼືນ, ສໍ້ ຳງວຽກເຮັດງຳນ ທຳ, ຕອບສະ
ໜອງ ຕໍ່ ສິໍ່ງທໍ້ ຳທຳຍຕໍ່ ຳງໆຢໍ່ ຳງໄວວຳແລະ ກຳ ເອົຳໂອກຳດ.
ໃນງົບປະມຳນນີໍ້, ລັດຖະບຳນຈະ:
•

•
•

ເຮັດໃຫໍ້ ຂໍ້ັ ນຕອນລະບຽບກຳນຄວບຄຸ ມຂອງຫຳຍ
ໆແຫໍ່ ງ ມີປະສິດທິພຳບແລະຜັນປໍ່ ຽນມຳເປັນລະ
ບົບດິຈິຕອລ
ຫຸ ດຜໍ່ ອນລະບຽບກຳນທີໍ່ ເຮັດໃຫໍ້ ເກີດຄໍ່ ຳໃຊໍ້ ຈໍ່ຳຍ
ທໍ່ີ ບໍ່ ຈຳເປັນແລະຂັດຂວຳງກຳນດຳເນີນ ທຸ ລະກິດ
ສະໜັບສະໜູ ນ ທຸ ລະກິດຂະ ໜຳດ ນໍ້ ອຍ
ໂດຍຜໍ່ ຳນກຳນຟໍ້ຼື ນຕົວ
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ເຄດິດຜູໍ້ ຈໍ້ ຳງງຳນ JobMaker
ໂຄງກຳນເຄດິດຜູໍ້ ຈໍ້ຳງງຳນ JobMaker ອັນໃໝ່ ຂອງ
ລັດຖະບຳນຈະຊໍ່ ວຍເລັໍ່ງກຳນເຕີບໂຕຂອງກຳນຈໍ້ ຳງງຳນໃນ
ໄລຍະກຳນຟໍ້ຼື ນຕົວໂດຍກຳນໃຫໍ້ ແຮງຈູ ງໃຈແກໍ່ ທຸລະກິດ
ເພຼືໍ່ອຮັບເອົຳພະນັກງຳນເພີໍ່ມເຕີມທີໍ່ເປັນຜູໍ້ ຊອກວຽກຊຳວ
ໜຸ ໍ່ ມ ອຳຍຸ 16 ຫຳ 35 ປີ. ເຄດິດຜູໍ້ ຈໍ້ ຳງງຳນ JobMaker
ແມໍ່ ນສໍ່ ວນ ໜໍ່ ງ ທີໍ່ ສຳ ຄັນຂອງແຜນກຳນ JobMaker
ຂອງລັດຖະບຳນເພໍ່ຼື ອຊຸກຍູໍ້ ກຳນຟໍ້ຼື ນຟູ ເສດຖະກິດຂອງ
ອອສເຕຣເລັຍ.

ນະໂຍບຳຍນີໍ້ປະກອບມີແຜນງຳນກຳນຈໍ້ ຳງງຳນເພຼືໍ່ອສະ
ໜັບສະໜູ ນ ຄວຳມເປັນຜູໍ້ ນຳ ແລະກຳນພັດທະນຳ ຂອງ
ແມໍ່ ຍິງ, ແລະເພີໍ່ມໂອກຳດໃຫໍ້ ແມໍ່ ຍິງໃນຂະແໜງວິທະຍຳ
ສຳດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະ ກຳ ແລະຄະນິດສຳດ
(STEM), ທຸ ລະກິດແລະອຸ ດສະຫະກຳ ທີໍ່ສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ແມໍ່ ນ
ກຳໂດຍຜູໍ້ ຊຳຍ.

ສະໜັບສະໜູ ນ ກຳນຜະລິດແລະກຳນ
ຄົໍ້ນຄວໍ້ ຳແລະກຳນພັດທະນຳ

ເຄດິດຜູໍ້ ຈໍ້ ຳງງຳນ JobMaker ຄຳດວໍ່ ຳຈະ ເຮັດໃຫ້
ມີວຽກງານ ປະມານ 450,000 ຕາ ແໜ່ ງ ສາ
ລັບຊາວ ໜ່ ມ ແລະຈະມີຄໍ່ ຳໃຊໍ້ ຈໍ່ຳຍຕົກເປັນເງິນ 4 ພັນ
ລ້ ານໂດລຳໃນປີ 2020-21 ເຖິງ 2022-23.

ກຳນລະບຳດຂອງ COVID-19 ໄດໍ້ ສໍ່ອງແສງໃຫໍ້ ເຫັນ
ຄວຳມ ສຳຄັນຂອງລະບົບຕໍ່ ອງໂສໍ້ ກຳນສະໜອງ ແລະ
ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຜະລິດທໍ່ີ ມີຄວຳມຍຼືດຍຸໍ່ ນ, ປັບຕົວ
ໄດໍ້ ແລະມີນະວັດຕະກຳ.

ກຳນລົງທຼືນໃນກຳນສກສຳ, ທັກສະ
ແລະກຳນຝກຫັດງຳນ

ຍຸ ດທະສຳດກຳນຜະລິດທໍ່ີ ທັນສະ ໄໝ ມູ ນຄໍ່ ຳ 1.5 ພັນ
ລ້ ານໂດລຳ ຂອງລັດຖະບຳນແມໍ່ ນແຜນກຳນໄລຍະຍຳວ
ເພໍ່ຼື ອສະໜັບ ສະໜູ ນ ກຳນຟໍ້ຼື ນຟູ ເສດຖະກິດຂອງອອສ
ເຕຣເລັຍ.

ລັດຖະບຳນຖຼືເອົຳກຳນພັດທະນຳທັກສະເປັນບຸ ລິມະສິດສູ ງ
ເຊໍ່ິ ງຖຼືວໍ່ ຳເປັນສໍ່ ວນ ໜໍ່ ງ ຂອງແຜນວຽກ JobMaker.
ຄຳ ໝັໍ້ນ ສັນຍຳຂອງລັດຖະບຳນຈະສະ ໜັບ ສະ ໜູ ນ
ໃຫໍ້ ຄົນເຂໍ້ົ ຳມຳເຮັດວຽກແລະຮັບປະກັນວໍ່ ຳຄົນອອສເຕຣ
ລຽນຈະມີທັກສະທີໍ່ ເໝຳະສົມ ສຳ ລັບວຽກງຳນ ໃນ
ອະນຳຄົດ.
•
•
•
•
•

JobTrainer - ກຳລັງແຮງງຳນຂອງອອສເຕຣ
ເລັຍທໍ່ີ ກຳ ລັງເຕີບໃຫຍໍ່
ກຳນຝກຫັດງຳນ ໃໝໍ່ ເພຼືໍ່ອຊໍ່ ວຍໃນກຳນຟຼືໍ້ນຟູ
ກຳນສະໜັບສະໜູ ນສຳລັບຜູໍ້ ຊອກວຽກ
ມີຜູໍ້ ຮຽນຈົບທີໍ່ກຽມພໍ້ ອມຕໍ່ ວຽກງຳນຫຳຍຂຼືໍ້ນ
ຫັ ກສູ ດສໍ້ັ ນເພໍ່ຼື ອຊໍ່ ວຍຄົນອອສເຕຣລຽນໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ
ທັກສະຄຼືນແລະສໍ້ຳງທັກສະໃຫໍ້ ສູງຂໍ້ ນ

ເຮັດໃຫໍ້ ມີຄວຳມປອດໄພດໍ້ ຳນ
ເສດຖະກິດ ສຳລັບແມໍ່ ຍິງ
ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງອອກຖະແຫງກຳນຄວຳມປອດໄພ
ດໍ້ ຳນ ເສດຖະກິດຂອງແມໍ່ ຍິງປີ 2020 ເພໍ່ຼື ອເພໍ່ີ ມທະວີ
ກຳນມີສໍ່ ວນຮໍ່ ວມໃນ ກຳລັງແຮງງຳນຂອງແມໍ່ ຍິງ,
ປັບປຸ ງກຳນມີທໍ່ ຳແຮງໃນກຳນເສີມສໍ້ ຳງລຳຍໄດໍ້ ແລະ
ເສີມຂະຫຍຳຍເອກະລຳດທຳງເສດຖະກິດ. ຊຸດ 240.4
ລໍ້ ຳນໂດລຳດໍ່ັ ງກໍ່ ຳວຈະ ນຳ ເອົຳໂອກຳດກຳນຈໍ້ ຳງງຳນ,
ກຳນສະໜັບສະໜູ ນ ພໍ່ ແມໍ່ ແລະກຳນສະໜັບສະໜູ ນ
ແມໍ່ ຍິງໃນບໍ່ ອນເຮັດວຽກ.
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ລັດຖະບຳນ ກຳລັງລົງທຼືນເພີໍ່ມເຕີມ 2 ພັນລໍ້ ຳນໂດລຳ
ໂດຍຜໍ່ ຳນກຳນຄໍ້ົ ນຄວໍ້ ຳແລະກຳນຊຸກຍູໍ້ ຜໍ່ ຳນລະບົບ ພຳສີ
ອຳກອນ.

ກຳນປະຕິຮູ ບດໍ້ ຳນຄວຳມປອດໄພດໍ້ ຳນ
ພະລັງງຳນແລະກຳນຕະຫຳດ
ທໍ່ົ ວປະເທດ, ລຳຄຳໄຟຟໍ້ ຳໃນຄົວເຮຼືອນໄດໍ້ ຫຸ ດລົງ 4.7
ເປີເຊັນນັບແຕໍ່ ເດຼືອນທັນວຳ 2018, ໂດຍລຳຄຳໄຟຟໍ້ ຳ
ຂຳຍຍົກໄດໍ້ ຫຸ ດລົງໃນໄລຍະ 12 ເດຼືອນຜໍ່ ຳນມຳ. ເພໍ່ຼື ອ
ຮັກສຳ ລຳຄຳໃຫໍ້ ຄົງໂຕຢູ ໍ່ ໃນລະດັບຕໍ່ ຳ, ລັດຖະບຳນຈະເຮັດ
ວຽກຮໍ່ ວມກັບຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບລິກຳນເອກະຊົນເພໍ່ຼື ອເພໍ່ີ ມຂີດຄວຳມ
ສຳມຳດໃນກຳນຜະລິດທີໍ່ສຳມຳດແຈກຈໍ່ ຳຍໄດໍ້ ແລະຮໍ່ ວມ
ກັບຫໍ້ ອງກຳນແຫໍ່ ງຊຳດເພໍ່ຼື ອຮັບປະກັນລະບົບທໍ່ີ ມີປະສິດທິ
ພຳບແລະປະສົມປະສຳນ.
ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງຮັບປະກັນກຳນສະໜອງ ໄຟຟໍ້ ຳ, ນໍ້ ຳ
ມັນເຊໍ້ຼື ອໄຟແລະແກສຂອງອອສເຕຣເລັຍເພໍ່ຼື ອເຮັດ ໃຫໍ້
ລຳຄຳຖຼືກ, ສໍ້ ຳງວຽກເຮັດງຳນທຳ ໃໝໍ່ ແລະສະໜັບສະ
ໜູ ນ ອຸ ດສຳຫະກຳ ທໍ້ ອງຖໍ່ິ ນ.

ສະໜັບສະໜູ ນ ເຂດທໍ່ີ ມີຄວຳມຍຼືດ
ຍຸໍ່ນທົນທຳນ
ລັດຖະບຳນສຼືບຕໍ່ ຢຼືນຄຽງຂໍ້ ຳງຢູ ໍ່ ກັບເຂດຊົນນະບົດຂອງ
ປະເທດອອສເຕຣເລັຍໃນພຳກພໍ້ຼື ນທໍ່ີ ໄດໍ້ ຮັບມຼື ກັບ
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ໄພນໍ້ ຳຖໍ້ ວມ, ໄຟ ໄໝໍ້ , ຄວຳມແຫໍ້ ງແລໍ້ ງ ແລະດຽວນີໍ້,
COVID-19. ຜໍ່ ຳນເງິນທນສຳລັບເຂດຊົນນະບົດຫຳຍ
ກໍ່ ວຳ 550 ລໍ້ ຳນໂດລຳລັດຖະບຳນຈະສະໜັບສະໜູ ນ
ຂົງເຂດນໍ້ີ ຂອງພວກເຮົຳໃຫໍ້ ຟໍ້ຼື ນຕົວຈຳກຜົນກະທົບຂອງ
COVID-19. ສິໍ່ງນີໍ້ສໍ້ຳງຂຼືໍ້ນໂດຍກຳນສະໜັບສະໜູ ນ ທີໍ່ສະ
ໜອງ ໃຫໍ້ ຜໍ່ຳນກອງທນບັນເທົຳທຸ ກແລະຟໍ້ຼື ນຟູ ຈຳກ
COVID-19 ມູ ນຄໍ່ ຳ 1 ພັນລໍ້ ຳນໂດລຳ.

ອອສເຕຣເລັຍທໍ່ີ ມີຄວຳມປອດໄພ
ແລະຍຼືດຍຸໍ່ນທົນທຳນກວໍ່ ຳ
ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງສໍ້ ຳງພຼືໍ້ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງດໍ້ ຳນນໍ້ ຳ ສຳ ລັບ
ສັດຕະວັດທີ 21 ເພໍ່ຼື ອຊໍ່ ວຍເພໍ່ີ ມຄວຳມປອດໄພດໍ້ ຳນນໍ້ ຳ
ຂອງພວກເຮົຳ, ສໍ້ ຳງຄວຳມຍຼືດຍຸໍ່ ນໃນພຳກພຼືໍ້ນ, ເຮັດໃຫໍ້
ມີວຽກເຮັດງຳນທຳ ແລະສໍ້ ຳງຄວຳມເຕີບໃຫຍໍ່ ໃຫໍ້ ແກໍ່ ຂະ
ແໜງ ກະສິກຳ ທີໍ່ ສຳຄັນຍິໍ່ງຂອງພວກເຮົຳ. ກຳນລົງທຼືນ
2 ພັນລໍ້ ຳນໂດລຳ ສຳ ລັບໂຄງກຳນໃໝໍ່ ພຳຍໃຕໍ້ ກອງທນ
ພັດທະນຳໂຄງລໍ່ ຳງພຼືໍ້ນຖຳນນໍ້ ຳແຫໍ່ ງຊຳດຈະສະໜັບ ສະ
ໜູ ນ ໂຄງກຳນພໍ້ຼື ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງດໍ້ ຳນນໍ້ ຳ ລຸ ໍ້ ນຕໍ່ ໄປ ໂດຍ
ຜໍ່ ຳນ Grid.
ນອກນໍ້ີ ລັດຖະບຳນຍັງລົງທນ 270 ລໍ້ ຳນໂດລຳເຂໍ້ົ ຳໃນ
ຊຸດກຳນ ລົງທຼືນຂອງຊຸມຊົນ Murray-Darling ເຊິໍ່ງຈະ
ຊໍ່ ວຍປັບປຸ ງສຸ ຂະພຳບຂອງອໍ່ ຳງໃນຂະນະທໍ່ີ ສະໜັບ ສະ
ໜູ ນ ກຳນພັດທະນຳໃນພຳກພຼືໍ້ນໄປ ພໍ້ ອມໆກັນ.
ເພຼືໍ່ອໃຫໍ້ ແນໍ່ ໃຈວໍ່ ຳພຳກ ເໜຼືອ ຂອງອອສເຕຣເລັຍຈະ
ສຳມຳດສຼືບຕໍ່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳກພໍ້ຼື ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງ
ເພຼືໍ່ອສະໜັບສະໜູ ນກຳນບລິກຳນທີໍ່ຈຳເປັນ, ລັດຖະບຳນ
ໄດໍ້ ຂະຫຍຳຍໂຄງກຳນພໍ້ຼື ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງພຳກ ເໜຼືອ ຂອງ
ອອສເຕຣເລັຍ )NAIF(ຕຼືໍ່ມອີກ 5 ປີ, ຈົນຮອດເດຼືອນ
ມິຖຸນຳ 2026, ແລະໄດໍ້ ຂະຫຍຳຍເງໍ່ຼື ອນໄຂກຳນໃຫໍ້ ກູໍ້ຢຼືມ.

ປົກປໍ້ອງສະພຳບແວດລໍ້ ອມຂອງ
ພວກ ເຮົຳ
ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງລົງທຼືນ 47.4 ລໍ້ ຳນໂດລຳເພຼືໍ່ອ ປົກ
ປໍ້ ອງ ມະຫຳສະ ໝຸ ດ ຂອງພວກເຮົຳ ແລະຟໍ້ຼື ນຟູ ສຸ ຂະພຳບ
ຂອງມະຫຳສະໝຸ ດ ແລະ ໄດໍ້ ອອກທຼືນ 29.1 ລໍ້ ຳນໂດລຳ
ເພໍ່ຼື ອຫຸ ດຜໍ່ ອນ ຄວຳມສໍ່ຽງຈຳກກຳນປົນເປໍ້ຼື ອນ ສຳນເຄມີ
ໃນແຜໍ່ ນດິນຂອງ Commonwealth.
ລັດຖະບຳນຈະລົງທນ 249.6 ລໍ້ ຳນໂດລຳໃນໄລຍະ 4 ປີ
ເພໍ່ຼື ອປັບປຸ ງພໍ້ຼື ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງກຳນ ນຳໃຊໍ້ ຄຼືນໃໝໍ່ , ຫຸ ດ
ຜໍ່ ອນ ສິໍ່ງເສດເຫລຼືອແລະ ນຳໃຊໍ້ ໃໝໍ່ ພຳຍໃນປະເທດ
ອອສເຕຣເລັຍ.
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ກຳນປໍ້ອງກັນ, ກວດພົບແລະປິໍ່ນ
ປົວຮັກສຳ COVID-19
ໃນງົບປະມຳນນໍ້ີ , ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງລົງທນ 4.9 ພັນ
ລ້ ານໂດລຳ ສຳລັບມຳດຕະກຳນດໍ້ ຳນສຸ ຂະພຳບ ຫຳຍຢໍ່ ຳງທີໍ່
ຮັບປະກັນ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊົນອອສເຕຣລຽນ ສຼືບຕໍ່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນ
ເບິໍ່ງແຍງດໍ້ ຳນກຳນແພດແລະໃຫໍ້ ກຳນສະໜັບສະໜູ ນອູ ໍ້ ມ
ຊູໃນສໍ່ິ ງ ທໍ່ີ ພວກເຂົຳຕໍ້ ອງກຳນຕະຫອດ ກຳນລະບຳດ.
ກຳນຕອບສະໜອງ ທີໍ່ມີຄວຳມຍຼືດຍຸໍ່ ນແລະ ສຳມຳດປັບ
ຂະຫຍຳຍ ໄດໍ້ ຊໍ່ວຍໃຫໍ້ ລະບົບສຸ ຂະພຳບສຳມຳດ ຕອບ
ສະໜອງ, ປົກປໍ້ ອງຊຳວອອສເຕຣລຽນທຸ ກຄົນ.

ອູ ໍ້ ມຊູຊຳວອອສເຕຣລຽນໃນລະຫວໍ່ ຳງ
ກຳນລະບຳດ
ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງໃຫໍ້ ກຳນຊໍ່ ວຍເຫລຼືອທຳງດໍ້ ຳນກຳນເງິນ
ທີໍ່ບໍ່ ເຄີຍມີມຳກໍ່ ອນໃຫໍ້ ແກໍ່ ປະຊຳຊົນອອສເຕຣລຽນ ເພຼືໍ່ອ
ອູ ໍ້ ມຊູພວກເຂົຳໃນລະຫວໍ່ ຳງກຳນລະບຳດຂອງ COVID-19,
ລວມທັງ:
•
•
•

•

ກຳນຈໍ່ ຳຍເງິນ JobKeeper
ລຳຍໄດໍ້ ເພໍ່ີ ມເຕີມ ສຳລັບບຸ ກຄົນ
ຈໍ່ ຳຍເງິນອູ ໍ້ ມຊູ ທຳງດໍ້ ຳນເສດຖະກິດເພີໍ່ມເຕີມ
ສອງແບບ ສຳລັບຜູໍ້ ບຳນຳນແລະຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮັບ ທໍ່ີ ມີ
ເງຼືໍ່ອນໄຂອຼືໍ່ນໆ
ກຳນເຂໍ້ົ ຳເຖິງ ເງິນ superannuation ຊໍ່ົ ວຄຳວ

ອະນຳຄົດຂອງທໍ່ ຳນ, Super ຂອງທໍ່ ຳນ
ລັດຖະບຳນມີຄວຳມມຸໍ້ ງໝັໍ້ນ ທີໍ່ຈະເຮັດໃຫໍ້ ຂະແໜງ
super ຂອງຄົນອອສເຕຣລຽນເຮັດວຽກໜັກຂໍ້ ນຕໍ່ຼື ມ
ເພຼືໍ່ອພວກເຂົຳ ເພຼືໍ່ອສົໍ່ງເສີມໃຫໍ້ ເງິນທໍ້ ອນສຳລັບບຳນຳນ
ຂອງເຂົຳເຈໍ້ົ ຳເຕີບໃຫຍໍ່ ຂະຫຍຳຍຕົວຂໍ້ ນ.
ນະໂຍບຳຍ ກຳນປະຕິຮູ ບ ອະນຳຄົດຂອງທໍ່ ຳນ, Super
ຂອງທໍ່ ຳນ ຂອງລັດຖະບຳນ ແມໍ່ ນໄລຍະຕໍ່ ໄປຂອງ ວຳລະ
ກຳນປະຕິຮູ ບຂອງລັດຖະບຳນແລະຈະເຮັດໃຫໍ້ ຄົນອອສ
ເຕຣລຽນປະຢັດເງິນໄດໍ້ 17.9 ພັນລ້ ານໂດລຳ ໃນ
ທົດສະວັດຕໍ່ ໄປ.

ກຳນຮັກສຳຄົນອອສເຕຣລຽນ ໃຫໍ້
ປອດໄພ
ຄວຳມສຳມຳດດໍ້ ຳນຄວຳມປອດໄພທຳງອິນເຕີເນັດຂອງ
ອອສເຕຣເລັຍແມໍ່ ນແຂງແຮງ, ແຕໍ່ ວໍ່ຳໄພຂໍ່ົ ມຂູ ໍ່ ທໍ່ີ ພວກ
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ເຮົຳປະເຊີນຢູ ໍ່ ທຳງອິນເຕີເນັດແມໍ່ ນເພີໍ່ມຂຼືໍ້ນ. COVID-19
ໄດໍ້ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນຢໍ່ ຳງຈຳເພຳະເຈຳະຈົງວໍ່ ຳພວກເຮົຳຕໍ້ ອງ
ອຳໄສຢູ ໍ່ ແລະເຮັດວຽກຜໍ່ ຳນອິນເຕີເນັດຫຳຍປຳນໃດ.
ລັດຖະບຳນຈະສະໜອງ ງົບປະມຳນ 201.5 ລໍ້ ຳນໂດລຳ
ເພີໍ່ມເຕີມເພຼືໍ່ອ ນຳ ໃຊໍ້ ຍຸດທະສຳດຄວຳມປອດໄພທຳງອິນ
ເຕີເນັດ ປີ 2020.
ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງສະໜັບສະໜູ ນ ຜູໍ້ ທໍ່ີ ຮັກສຳພວກເຮົຳ
ໃຫໍ້ ປອດໄພໂດຍກຳນໃຫໍ້ ເງິນ 300.2 ລໍ້ ຳນໂດລຳແກໍ່ AFP
ເພໍ່ຼື ອເສີມສໍ້ ຳງຄວຳມເຂໍ້ັ ມແຂງຂອງຄວຳມອຳດສຳມຳດ
ຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳເພຼືໍ່ອຮັກສຳຄວຳມປອດໄພໃຫໍ້ ແກໍ່ ຄົນອອສ
ເຕຣລຽນ ທໍ່ ຳມກຳງສະພຳບແວດລໍ້ ອມ ທໍ່ີ ເປັນໄພຂໍ່ົ ມຂູ ໍ່ ທໍ່ີ
ນັບມຼືໍ້ນັບສັບສົນຂຼືໍ້ນ.

ເຊິໍ່ງສະແດງອອກໃນ Pacific Step - Up ແລະກຳນ
ລິເລໍ່ີ ມອໍ່ຼື ນໆ. ລັດຖະບຳນ ກຳ ລັງຮັບປະກັນກຳນຟໍ້ຼື ນຟູ ໃນ
ພຳກພຼືໍ້ນຂອງພວກເຮົຳ:
•

•

•
•

ສະໜັບສະໜູ ນ ຂົງເຂດຂອງພວກເຮົຳ

ກຳນລົງທຼືນໃນໂຄງກຳນເພຼືໍ່ອໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳເຖິງວັກຊິນ
COVID-19 ແລະຄວຳມປອດໄພດໍ້ ຳນສຸ ຂະພຳບ
ຂອງປະເທດໃນຂົງເຂດປຳຊີຟິກແລະ ອຳຊີ
ຕຳເວັນອອກສໍ່ຽງໃຕໍ້
ກຳນ ອຳນວຍຄວຳມສະດວກດໍ້ ຳນກຳນເງິນ
ເພໍ່ຼື ອພໍ້ຼື ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງຂອງອອສເຕຣເລັຍ
ສຳລັບປຳຊີຟິກ
ກຳນຟໍ້ຼື ນຟູ ຈຳກ COVID-19 - ສະໜັບສະ ໜູ ນ
ປຳຊີຟິກແລະຕີມ- Leste
ກຳນສໍ່ົ ງມອບໂຄງກຳນພໍ້ຼື ນຖຳນໂຄງລໍ່ ຳງດໍ້ ຳນ
ຄວຳມ ປອດໄພໃນເຂດປຳຊີຟິກຕຳເວັນຕົກ
ສຽງໃຕໍ້

ອອສເຕຣເລັຍມີຄວຳມສົນໃຈຢໍ່ ຳງເລິກເຊໍ່ິ ງແລະ ໝໍ້ັ ນ ຄົງ
ຕໍ່ ສະຖຽນລະພຳບ, ຄວຳມຈະເລີນຮຸ ໍ່ ງເຮຼືອງແລະຄວຳມຍຼືດ
ຍຸໍ່ ນທົນທຳນຂອງປຳຊີຟິກແລະອຳຊີຕຳເວັນອອກສໍ່ ຽງໃຕໍ້ ,
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