संक्षेपमा बजेट

कडा परिश्रम गर्ने अष्ट्रेलियािीहरूको
िालग न्यूर्नतम कि
आगामी १२ मलहर्ना लित्रको िालग थप $१२.५ अबब को
साथसाथै यस बजेटमा सिकाििे आर्थबक िाि(रिकििी)
िाई सहयोग पुर्य
 ाउर्न व्यलिगत आयकिमा सहजता दिर्न
थप $१७.८ अबब डिि छु ट्याएको छ। यो २०२०-२१ आय
वर्बको िालग प्रिार्न हुर्ने कि िाहत िकम $ ८.१ अबब बाट
बर्नेको छ, जर्नु पलहिे र्नै व्यलिगत आयकि योजर्ना अन्तगबत
कार्नूर्न िैसके को छ।
सिकािको परिवतबर्न अन्तगबत, व्यलिहरूिे आफ्र्नो योजर्नाको
चिण २ मा कि कटौती अगाडी बढाउर्नका साथै २०२०-२१
मा न्यूर्न ि मध्य आय कि सोधिर्नाबबाट एक पटककोिालग
थप िाि लिर्न सक्नेछर्न्।

आवास लर्नमाबणमा समथबर्न
िोजगािको लसजबर्ना गर्ने, हाम्रो अथबव्यवस्थाको पुर्नर्र्नबमाबण
ि अष्ट्रेलियाको िलवष्य सुिलक्षत गर्ने हाम्रो आर्थबक िाि
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योजर्नाको एक अंशको रूपमा, अलतरिि १०,००० पलहिो
घि खिीििािहरूिे चााँडैर्नै पलहिो घि ऋण धिौटी जम्मा
गर्ने योजर्ना(First Home Loan Deposit Scheme)
अन्तगबत र्नयााँ घि दकन्न सक्षम हुर्नेछर्न्।
र्नयााँ घि वा र्नवलर्नर्मबत घिको खिीििाई समथबर्न गर्नब थप
१००० स्थार्नहरू २०२०-२१ मा प्रिार्न गरिर्नेछ। यसिे
पलहिो घि खिीििािहरूिाई र्नयााँ घि बर्नाउर्नको िालग
ऋण सुिलक्षत गर्नब वा सिकािको ऋणको १५ प्रलतशत सम्म
ग्यािे न्टी सलहत, र्नवलर्नर्मबत आवास खिीि गर्नब ५ प्रलतशत
न्यूर्नतम िकम जम्मा गर्नब सक्नेछ।

पूवाबधाि िगार्नी
COVID-19 महामािी सुरु िएिेखी सिकाििे आगामी
चाि बर्बमा र्नयााँ ि लतब्रगलतका पूवाबधाि परियोजर्नाहरुमा
$१४ अबब डिि थप िगार्नी गर्ने प्रलतबद्धता जर्नाएको छ।
लर्नमाबणको क्रममा यी परियोजर्नाहरूिे अझै थप ४०,०००
िोजगािहरू समथबर्न गर्नेछर्न्।

1

यो िगार्नी सिकािको १० बर्बको यातायात पूवाबधाि
िगार्नी पाइपिाइर्नको लहस्सा हो, जुर्न $११० अबब डििमा
लवस्ताि िइसके को छ ि यसिे िेशिरि कायबस्थिमा
१००,००० िोजगािीिाई सहयोग गरििहेको छ।

ल्याउर्नेछ। $२९.२ िाख कोर् िकम को अर्नुिार्निे 5G
र्नेटवकब को िोिआउट मा पलर्न गलत ल्याउर्नेछ।

व्यवशाय ि िगार्नीिाई समथबर्न

अष्ट्रेलियाको िालग सिकािको आर्थबक पुर्नस्थाबर्न प्रालप्त
योजर्ना छोटकिी तरिकाको मुख्य तत्व हो। त्यसकािण
सिकाििे व्यवशायिाई िगार्नी गर्नब, िोजगािी लसजबर्ना गर्नब,
चुर्नौतीहरूको लछटो प्रलतदक्रया दिर्न ि अवसिहरू लिर्न सहज
बर्नाउाँ िैछ।

र्नयााँ िगार्नीिाई समथबर्न गर्नब ि ब्यापाि र्नगि प्रवाह बढाउर्न
सिकाििे अस्थायी कि प्रोत्साहर्न प्रिार्न गरििहेको छ, जुर्न
करिब ३५ िाख व्यवशायहरु (९९ प्रलतशतिन्िा बढी
व्यवशाय) िाई उपिब्ध हुर्नेछ जसिे करिब ११५ किोड
कामिाििाई िोजगाि दिर्नेछ। प्रोत्साहर्न िगिग $२००
अबबको िगार्नीमा िागू हुर्नेछ, जसमा ८० प्रलतशत गैिखार्नीका व्यवशायहरु सलहत मूल्यह्रास सम्पलिमा िगार्नी
हुर्नेछ । सांझ ७.३० बजे(AEDT) ६ अक्टू बि २०२० िेलख
३० जुर्न २०२२ सम्ममा, $५ अबब सम्मको आम्िार्नी िएको
व्यवशायिे उर्नीहरूिे योग्य मूल्यह्रास सम्पलि जडार्न गिे को
बर्बमा कु र्नै मूल्यको पूणब िागत घटाउर्न सक्नेछ। यस
अवलधमा बर्नाइएको योग्य मूल्यह्रास सम्पलिको सुधािको
िागत पलर्न पूिा कटौती गर्नब सदकन्छ।
सिकाििे कािोबाि गर्ने कम्पर्नीहरूिाई $५ अबब
डििसम्मको घाटा सोधिर्नाब गर्नब अलघल्िो बर्बको र्नाफामा
गर्नब पाउर्ने गिे को छ, जसमा कि लतिे को छ, त्यो दफताब
हुर्नेछ। घाटा अगाडी िार्ने िगिग १ िाख कम्पर्नीहरूिाई
उपिब्ध हुर्नेछ जसिे ८.८ िाग कामिािहरुिाई िोजगाि
दिन्छ। २०२१- २२ सम्मको घाटा िाई २०१८- १९
पलछको मुर्नाफा लबरूद्ध दफताब लिर्न सदकन्छ। योग्य
कम्पर्नीहरूिे कि दफताब िकम प्राप्त गर्नब िोज्र्न सक्छर्न् जब
लतर्नीहरूिे आफ्र्नो २०२०- २१ ि २०२१- २२ कि दफताब
िाबी गिबछर्न्।

एक लडलजटि अष्ट्रेलिया
COVID-19 महामािीिे अष्ट्रेलियाका व्यवशाय ि
उपिोिाहरूिाई लडलजटि प्रलवलध अपर्नाउर्ने कायबमा गलत
प्रिार्न गिे को छ जसिे धेिैिाई आफ्र्नो सञ्चािर्नमा
परिवतबर्न गर्नब ि संङ्कटको बेिा व्यापाि जािी िाख्न सके को
छ।
सिकािको लडलजटि ब्यापाि योजर्नािे अथबव्यवस्था िरि
र्नयााँ टेक्नोिोजीको थप प्रयोगिाई गलतलशिता िुबै व्यवशाय
ि उपिोिाहरू द्वािा समथबर्न गर्नब यस व्यवशायको लर्नमाबण
गर्नब दिएको छ।
NBN Co मा गरिएको थप $४.५ अबबको िगार्नीिे िाखौं
परिवाि ि व्यवशायहरूमा अल्रा-फास्ट ब्रोडब्याण्ड
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व्यापाि गर्नब सलजिो सुधाि

यो बजेटमा, सिकाििे:
•
•

•

लष्ट्रमिाइर्न ि लर्नयामक प्रदक्रयाहरूको लवस्तृत
श्रृंखिािाई लडलजटिाइज गिबछ
ब्यापाि गलतलवलधमा बाधा उत्पन्न गिाउर्ने लर्नयम
जसिे अर्नावश्यक िागतहरू गिाऊाँिछ
लतलर्नहरुिाई घटाउर्ने
पुर्नस्थाबर्न माफब त सार्ना व्यवशायिाई समथबर्न

जबमेकि हाइरिं ग क्रेलडट(JobMaker
Hiring Credit)
सिकािको
र्नयााँ
जबमेकि
हाइरिं ग
क्रेलडट
(JobMakerHiring Credit) िे पुर्नर्िब स्थार्नको बखत
िोजगािी बृलद्ध गर्नब १६ िेलख ३५ वर्ब उमेिका युवा िोजगािी
खोज्र्ने थप कमबचािीहरूिाई लिर्न व्यवशायहरुिाई
प्रोत्साहर्न दिई मद्दत पुर्य
 ाउाँ छ सिकािको र्नयााँ जबमेकि
हाइरिं ग क्रेलडट(JobMakerHiring Credit) अष्ट्रेलियाको
आर्थबक
सुधाििाई
बढावा
दिर्न
सिकािको
जबमेकि(JobMaker) योजर्नाको एक महत्वपूणब अंश हो।
जबमेकि हाइरिं ग क्रेलडट(JobMakerHiring Credit) िे
युवा व्यलिहरूको िालग किीव ४५०,००० पिहरुिाई
समथबर्न गर्ने अर्नुमार्न गरिएको छ ि २०२०-२१ िेलख
२०२२- २३ सम्ममा ४ अबब खचब हुर्नेछ।

लशक्षा, सीप ि प्रलशक्षुतामा िगार्नी
सिकाििे यसको जबमेकि योजर्नाको एक िागको रूपमा
कौशि लवकासिाई उच्च प्राथलमकतामा िाख्िैछ। सिकािको
प्रलतबद्धतािे मालर्नसहरूिाई िोजगािीमा ल्याउर्न मद्दत
पुर्य
 ाउाँ छ ि िलवष्यका िोजगािका िालग अष्ट्रेलियािीहरू
साँग सही सीपहरू छर्न् िन्ने कु िा सुलर्नलित गिबछ।
•
•

JobTrainer - अष्ट्रेलियाको कायबबि बृद्धी गिै
पुर्नथाबपर्नामा सहयोग पुर्य
 ाउर्न र्नयााँ प्रलशक्षुताहरू

2

•
•
•

िोजगाि खोज्र्नेहरूको िालग समथबर्न
थप कामका िालग तयाि स्नातकहरू
पुर्नः अभ्यास ि सीप बृद्धीको िालग
अष्ट्रेलियािीहरूको िालग छोटो पाठ्यक्रमहरू

मलहिाको िालग आर्थबक सुिक्षा प्रिार्न
गर्ने
मलहिा श्रमशलिको सहिालगता बढाउर्न, कमाई गर्ने
सम्िावर्नामा सुधाि गर्नब ि आर्थबक स्वतन्त्रता बढाउर्न
सिकाििे २०२० मलहिाहरुको आर्थबक सुिक्षा विव्य
दिइिहेको छ। $२४०.४ अबब डििको प्याके जिे िोजगािीका
अवसिहरू प्रिार्न गर्नेछ, अलििावकिाई समथबर्न ि
कायबस्थिमा मलहिाहरूको िालग समथबर्न गर्नेछ।

िलचिो क्षेत्रको समथबर्न
सिकाि क्षेत्रीय अष्ट्रेलियाको साथ एकै वद्ध िहेको छ जसिे
बाढी, आगो, खडेिी ि अलहिे COVID-19 िाई सामर्ना
गयो। $५५० िाख िन्िा बढीको क्षेत्रीय प्याके ज माफब त
सिकाििे COVID-19 को प्रिावबाट मुि हुर्न हाम्रा
क्षेत्रहरूिाई सहयोग पुर्य
 ाउाँ र्नेछ। यसिे $१ अबब डििको
COVID-19 िाहत ि पुर्नस्थाबर्न कोर् माफब त प्रिार्न समथबर्न
गिैछ।

एउटा थप सुिलक्षत ि िलचिो अष्ट्रेलिया

यसमा मलहिा र्नेतृत्व ि लवकासिाई समथबर्न गर्नब िोजगाि
कायबक्रमहरू ि लवज्ञार्न, टेक्नोिोजी, इलन्जलर्नयरिङ्ग ि गलणत
(STEM), व्यवशाय ि पुरुर् प्रधार्न उद्योगहरूमा
मलहिाहरूको िालग अवसिहरू वृलद्ध गर्नब समावेश छर्न्।

सिकाििे २१औं शताब्िीको िालग पार्नीको पूवाबधाि लर्नमाबण
गिैछ, हाम्रो पार्नी सुिक्षा बढाउर्न, क्षेत्रीय िलचिोपर्न,
िोजगाि प्रिार्न गर्नब ि हाम्रो महत्वपूणब कृ लर् क्षेत्रको लवकास
गर्नब मद्दत गिबछ। िालष्ट्रय जि पूवाबधाि लवकास कोर् अन्तगबत
र्नयााँ परियोजर्नाहरुका िालग $२ अबब डििको िगार्नीिे
लिडबाट पार्नीको पूवाबधािको अको पुस्तािाई सहयोग
गर्नेछ।

लर्नमाबण ि अर्नुसन्धार्न ि ववकाशलाई
समथबर्न

सिकाििे मिी-डार्ििंग सामुिालयक िगार्नी प्याके जमा
$२७०० िाख डिि िगार्नी गरििहेछ जसिे क्षेत्रीय
लवकासिाई टेवा पुर्य
 ाउाँ िै बेलसर्नको स्वास्थिाई सुधाि
गर्नेछ।

COVID-19 महामािीिे आपूर्तब मागबमा गम्िीि महत्त्व ि
िलचिो, अर्नुकूिर्नीय ि र्नवीर्न उत्पािर्न क्षमताको बािे मा
प्रकाश पािे को छ।
सिकािको $१.५ अबब डििको आधुलर्नक उत्पािर्न िणर्नीलत
अष्ट्रेलियाको आर्थबक सुधाििाई सहयोग पुर्य
 ाउर्ने
िीघबकािीर्न योजर्ना हो।
सिकाििे अर्नुसन्धार्न ि लवकास कि प्रोत्साहर्न माफब त थप
$२ अबब डिि िगार्नी गिैछ।

ऊजाब सुिक्षा ि बजाि सुधािहरू
िाष्ट्रयिि, घिेिु लबजुिीको मूल्य लडसेम्बि २०१८ िेलख ४.७
प्रलतशतिे घटेको छ, थोक लबजुिीको मूल्य गत १२
मलहर्नामा घटेकोछ। कम मूल्य कायम गर्नब सिकाििे लर्नजी
प्रिायकहरूसाँग पठाउर्न योग्य उत्पािर्न क्षमता ि िालष्ट्रय
मलन्त्रपरिर्द्को साथ काम गिी िक्ष ि एकीकृ त प्रणािी
सुलर्नलित गर्नेछ।

उििी अष्ट्रेलियािे आधाििूत सेवाहरूबाट अत्यावश्यक
सेवाहरूिाई सहयोग पुर्य
 ाउर्न सक्िछ िन्ने कु िा सुलर्नलित
गर्नब, सिकाििे उििी अष्ट्रेलिया पूवाबधाि सुलवधा (NAIF)
िाई थप पााँच बर्ब, जूर्न २०२६ सम्म लवस्ताि गिे को छ ि
यसको ऋण(कजाब) मापिण्ड लवस्ताि गिे को छ।

हाम्रो वाताविणको संिक्षण
सिकाििे $४७.४ िाख डिि िगार्नी गिैछ जुर्न हाम्रो
महासागिहरूको जगेर्नाब गर्नब ि लतलर्नहरुको स्वास््यिाई
पुर्नःस्थालपत गर्नबका िालग हो ि िाष्ट्रमंडि िूलममा
िासायलर्नक संक्रमणको जोलखम कम गर्नब $२९.१ िाख डिि
खचब गरििहेको छ।
रिसाइकक्िंग(पुर्नः प्रयोग) पूवाबधाििाई आधुलर्नकीकिण गर्नब,
फोहोि घटाउर्न ि अष्ट्रेलियामा बढी रिसाइकि गर्नब सिकाििे
चाि बर्बमा $२४९.६ िाख डिि िगार्नी गर्नेछ।

सिकाििे मूल्य कम िाख्न, र्नयााँ िोजगािी लसजबर्ना गर्नब ि
स्थार्नीय उद्योगहरूिाई सहयोग पुर्य
 ाउर्न अष्ट्रेलियाको
लबजुिी, ईन्धर्न ि ग्यास आपूर्तबहरू सुिलक्षत गिैछ।
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COVID-19 िाई िोक्िै, पिा िगाउाँ िै
ि उपचाि गिै
यस बजेटमा, सिकाििे $४.९ अबब डिि िगार्नी गरििहेको
छ ि अष्ट्रेलियािीहरूिे बृहत स्वास््य उपचाि ि सहयोगको
िालग महामािीको समयमा उर्नीहरूिाई आवश्यक पर्ने
स्वास््य सेवाको लर्निन्तितािाई सुलर्नलित गिै छर्न्। सबै
अष्ट्रेलियािीहरु िाई संिक्षण गिै, िलचिो ि मापर्न गर्नब
सदकर्ने प्रलतदक्रयािे स्वास््य प्रणािी िाई प्रलतदक्रया गर्नब
सक्षम बर्नाउाँ छ।

महामािीको बेिा अष्ट्रेलियािीहरूिाई
सहयोग
सिकाििे COVID-19 महामािी माफब त लर्नम्न िगाएत
अष्ट्रेलियािीहरूिाई अिूतपूवब आर्थबक सहयोग प्रिार्न गिैछ:
•
•
•
•

जबदकपि िुिार्न
व्यलिहरुको िालग अलतरिि आय
पेन्सर्नकताबहरू ि अन्य योग्य प्राप्तकताबहरूको
िालग िुई थप आर्थबक समथबर्न िुिार्न
Superannuation(लर्नवृिीििण) को िागी
अस्थायी पहुाँच

तपाईंको िलवष्य, तपाईंको
Super(लर्नवृिीििण)
सिकाि उर्नीहरूको अवकासको समयको बचतिाई बृलद्ध गर्नब
अष्ट्रेलियाका लर्नवृिीिे बृहत बृद्धी गर्ने प्रलतबद्ध छ।

अष्ट्रेलियािीहरुिाई सुिलक्षत िाख्िै
अष्ट्रेलियाको साइबि सुिक्षा क्षमताहरू कडा छर्न्, ति हामीिे
अर्निाइर्न खतिाहरू बढ्िै गिे को सामर्ना गिे का छौं।
COVID-19 िे हामी कलत बााँच्ने छौं ि अर्निाइर्नमा काम
गिबछौं िन्ने हाइिाइट(उज्विीकिण) गिे को छ। सिकाििे
२०२० साइबि सुिक्षा िणर्नीलत प्रिार्न गर्नब थप $ २०१.५
िाख प्रिार्न गर्नेछ।
अष्ट्रेलियािीहरुिाई अझ जरटि खतिाको वाताविणमा
सुिलक्षत िाख्न आफ्र्नो क्षमतािाई अझ सुिढृ पार्नब AFP िाई
$३००.२ िाख डििको प्रलतबद्धता दिएि सिकाििे
हामीिाई सुिलक्षत िाख्न सहयोग गिैछ।

हाम्रो क्षेत्रको मद्दत
प्रशान्त चिणमा प्रलतलबलम्बत- मालथ ि अन्य पहिहरूको
िालग, प्रशान्त ि िलक्षणपूवब एलशयाको लस्थिता, समृलद्ध ि
िलचिोपर्नमा अष्ट्रेलियाको गलहिो ि लचिस्थायी चासो छ।
सिकाििे हाम्रो क्षेत्रमा पुर्नस्थाबपर्न सुलर्नलित गिैछ:
•

•
•
•

प्रशान्त ि िलक्षणपूवब एलशयािी िेशहरूमा
COVID-19 खोपको पहुाँच ि स्वास््य सुिक्षा
कायबक्रममा िगार्नी गिैछ।
प्रशान्तका िालग अष्ट्रेलियािी पूवाबधाि लविपोर्ण
सुलवधा
COVID-19 पुस्थाबपर्न - प्रशान्त ि
रटमोि- िेष्टिाई समथबर्न
िलक्षण पलिम प्रशान्तमा सुिक्षा पूवाबधाि
परियोजर्नाहरु लवतिण

तपाईंको िलवष्य, तपाईंको सुपि(Your
Future, Your Super) सुधाि सिकािको सुधाि
सिकािको

परियोजर्नाको अको चिण हो ि अष्ट्रेलियािीहरूिे अको
िशकमा $१७.९ अबब डिि बचाउर्नेछर्न।
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