வரவு-செலவுத் திட்டம்:
ஒரு கண்ண
ோட்டம்

கடுமையோய் உமைக்கும்
ஆஸ்திணரலியர்களுக்குக்
குமைந்த வரிகள் (Lower
taxes for hard-working
Australians)
அடுத்த 12 மாதங்களில் தரப்படும்
கூடுதலான 12.5 பில்லியன் டாலர்கள்
உள்ளடங்க, இந்த வரவு-செலவுத்
திட்டத்தில், சபாருளாதார மீ ட்ெிக்கு
உதவியாக இருக்க ஒரு 17.8 பில்லியன்
டாலர்களள ‘தனிநபர் வருமான வரி
நிவாரண’(personal income tax relief)மாக
அரொங்கம் அளிக்கிறது. ஏற்கனவவ
ெட்டமாக இயற்றப்பட்டுள்ள ‘தனி-நபர்
வருமான வரித் திட்ட’(Personal Income Tax
Plan)-த்தின் கீ ழ் 2020-21 வருமான ஆண்டில்
சகாடுக்கப்படவிருக்கும் 8.1 பில்லியன்
வரி நிவாரணத்திற்கு வமலாக இது
அளமகிறது.
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அரொங்கம் ஏற்படுத்தியுள்ள
மாற்றங்களின் கீ ழ் குளறந்த-மற்றும்
நடுத்தர வருமானம் உள்வளாருக்கான
வரி ஈடுகட்டலின் மூலம் கிளடக்கும்
‘ஒரு முளற மட்டும்’ (one-off) தரப்படும்
கூடுதல் ஆதாயம் மட்டுமில்லாமல்,
‘திட்ட’த்தின் ‘2-ஆம் நிளல’யில் வரித்
துண்டிப்புகளள முன் சகாண்டுவருவதன்
மூலமும் தனிநபர்கள் 2020-21 -இல்
ஆதாயம் அளடவார்கள்.

வடு
ீ கட்டும்
சதோைில்களுக்கோன
ஆதரவுதவி (Supporting
housing construction)
வவளலகளள உருவாக்கவும், நமது
சபாருளாதாரத்ளத மீ ள்கட்டளமப்பு
செய்யவும், ஆஸ்திவரலியாவின்
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எதிர்காலத்ளதப் பாதுகாக்கவும் நமது
சபாருளாதார மீ ட்ெித் திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாக, கூடுதலாக 10,000 முதலாம்
வடு
ீ வாங்குபவர்களால், ‘முதல் வட்டுக்
ீ
கடன் முன்சதாளகத் திட்ட’(First Home Loan
Deposit Scheme) விரிவாக்கத்தின் கீ ழ் புதிய
வடு
ீ ஒன்ளற விளரவாக வாங்க இயலும்.
புதிய வடு
ீ அல்லது புதிதாகக் கட்டப்பட்ட
வடு
ீ ஒன்ளற வாங்க உதவுவதற்காக
2020-21-இல் இந்தக் கூடுதலான 10,000
இடங்கள் அளிக்கப்படும். வடு
ீ
வாங்குவதற்கான கடன் சதாளகயில் 15
ெதவதத்திற்கு
ீ
அரொங்கம் உத்திரவாதம்
அளிக்கும் நிளலயில், 5 ெதவத
ீ
முன்சதாளகளயக் சகாண்டு புதிய
அல்லது புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வடு
ீ
ஒன்ளற வாங்குவதற்கான கடளனப் சபற
முதலாம் வடு
ீ வாங்குபவர்களுக்கு இது
ஏது செய்யும்.

உள்கட்டுைோன
முதலீடுகள்
(Infrastructure investment)
‘வகாவிட்-19’ சபருந்சதாற்று
ஆரம்பித்ததில் இருந்து, அடுத்த நான்கு
ஆண்டு காலத்தில் புதிய மற்றும்
விளரவுபடுத்தப்படும் உள்கட்டுமானத்
திட்டங்களில் கூடுதலாக ஒரு 14
பில்லியன் டாலர்களள முதலீடு
செய்வதில் அரொங்கம் பற்றுறுதி
சகாண்டுள்ளது. இந்தக் கட்டுமானப்
பணிகள் நளடசபறும் காலத்தில்,
வமலதிகமாக ஒரு 40,000 வவளலகளுக்கு
இந்தத் திட்டங்கள் உதவி செய்யும்.
இந்த முதலீடானது, 110 பில்லியன்
டாலர்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ள
அரொங்கத்தின் வரலாறு காணாத 10ஆண்டு வபாக்குவரத்து உள்கட்டுமான
‘முதலீட்டுக் குழாய்-வழி’யின் ஒரு
பகுதியாகும், மற்றும் நாசடங்கிலும்
உள்ள வவளலத்தலங்களில் 100,000இற்கும் வமற்பட்ட வவளலகளுக்கு இது
ஏற்கனவவ ஆதரவுதவி அளித்துவருகிறது.
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வர்த்தகங்கள் ைற்றும்
முதலீடுகளுக்கோன
ஆதரவுதவி (Supporting
business and investment)
புதிய முதலீடுகளுக்கு உதவவும்,
வர்த்தகப் பண ஓட்டத்ளத அதிகரிக்கவும்
‘தற்காலிக வரி ஊக்கம்’ (temporary tax
incentive) ஒன்ளற அரொங்கம் அளிக்கிறது,
மற்றும் 11.5 மில்லியன்
சதாழிலாளர்களுக்கு வவளல சகாடுக்கும்
ஏறத்தாழ 3.5 மில்லியன்
வர்த்தகங்களுக்கு (வர்த்தகங்களில் 99
ெதவதத்திற்கும்
ீ
வமற்பட்டளவ) இது
கிளடக்கும். சுரங்கத் சதாழில் ொரா
வர்த்தகங்களால் மதிப்பு குளறயும்
சொத்துகளில் செய்யப்படும் 80 ெதவத
ீ
முதலீடு உள்ளடங்க, ஏறத்தாழ 200
பில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள
முதலீடுகளுக்கு இந்த ஊக்கம்
செல்லுபடியாகும். 6 அக்வடாபர் 2020
மாளல 7.30 (AEDT) மணியில் இருந்து 30
ஜூன் 2022 வளர, 5 பில்லியன் டாலர்கள்
வளரக்குமான புரள்வு உள்ள
வர்த்தகங்களால், தகுதிசபறும் மற்றும்
எந்த விளலளயயும் சகாண்ட மதிப்பு
குளறயும் சொத்துகளுக்கான முழு
செலளவயும் அளவ நிறுவப்படும்
ஆண்டில் கழித்துக்சகாள்ள இயலும்.
இந்தக் காலத்தில், தற்வபாது இருக்கும்
தகுதிசபறும் மதிப்பு குளறயும்
சொத்துகளுக்காக செய்யப்படும் திருத்த
வமம்பாட்டு வவளலகளுக்கு ஆகும் முழு
செலவுகளும் கழித்துக்சகாள்ளப்படலாம்.
பணத்திருப்பல் ஒன்ளற
உருவாக்குவதற்காக, ஏற்கனவவ வரி
செலுத்தப்பட்டுள்ள முந்ளதய
இலாபங்களள முன்னிட்டு இழப்புகளளக்
கழிப்பீடு செய்துசகாள்ளவும் 5 பில்லியன்
டாலர்கள் வளரக்குமான புரள்வு உள்ள
நிறுவனங்களள அரொங்கம்
அனுமதிக்கும். 8.8 மில்லியன்
வளரக்குமான எண்ணிக்ளகயுள்ள
சதாழிலாளர்களள வவளலக்கு அமர்த்தும்
ஏறத்தாழ 1 மில்லியன் நிறுவனங்களுக்கு
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‘இழப்புத்-திருப்பு வெதி’ (loss carry-back)
கிளடக்கும். 2021-22-இல் ஏற்பட்ட
இழப்புகளள 2018-19-இல் அல்லது
அதற்குப் பிறகு ஈட்டப்பட்ட
இலாபங்களுக்கு ஈடாக பின்சனடுத்துச்
செல்லலாம். தகுதி சபறும் நிறுவனங்கள்
அவர்களது 2020-21 மற்றும் 2021-22 வரி
அறிவிப்புகளளத் தாக்கல் செய்யும்வபாது
வரிப் பணத்திருப்பல்களளப் சபறுவார்கள்.

‘டிஜிடல் ஆஸ்திணரலியோ’
(A digital Australia)
ஆஸ்திவரலிய வர்த்தகங்களாலும்,
நுகர்வவார்களாலும் ‘டிஜிடல்’ சதாழில்
நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுவளத ‘வகாவிட்19’ சபருந்சதாற்று
விளரவுபடுத்தியிருக்கிறது, மற்றும் தமது
இயங்குமுளறகளள மாற்றிக்சகாண்டு
இந்த சநருக்கடியின் ஊடாக
வர்த்தகத்ளதத் சதாடர்ந்து வமற்சகாள்ள
அவனகருக்கு இது ஏது செய்திருக்கிறது.
சபாருளதாரத் துளறயில் – வர்த்தகங்கள்
மற்றும் நுகர்வவார் ஆகிய இருவராலும் புதிய சதாழில்நுட்பங்கள் இன்னும்
அதியளவில் தழுவப்படுவதற்கு
ஆதரவுதவி அளிக்க அரொங்கத்தின்
‘டிஜிடல் வர்த்தகத் திட்டம்’ (Digital Business
Plan) இந்த உந்துவிளெளய
அடித்தளமாகக் சகாண்டு அளமயும்.
‘என்.பி.என்’ (NBN) நிறுவனத்தில்
செய்யப்படும் கூடுதலான ஒரு 4.5
பில்லியன் டாலர்கள் முதலீடானது
மில்லியன் கணக்கான குடும்பங்களுக்கும்,
வர்தகங்களுக்கும் அதியுயர்-வவக
‘ப்ராட்வபண்ட்’ வெதிளயக் சகாண்டுவரும்.
29.2 மில்லியன் டாலர்களுக்கான
நிதியுதவியும் ‘5-ஜி’ வளலயளமப்பின்
சவளி-உருட்டளல துரிதப்படுத்தும்.
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வர்த்தகம்
ணைற்சகோள்ளப்படும்
விதத்தில் செய்யப்படும்
ணைம்போடுகள் (Improving the
ease of doing business)
‘ெிவப்பு நாடா’ எனப்படும் அரெ-அலுவல்சகடுபிடி முளறகளளத்
துண்டிப்பசதன்பது ஆஸ்திவரவிற்காக
அரொங்கம் சகாண்டுள்ள ‘சபாருளாதார
மீ ட்ெித் திட்ட’(Economic Recovery Plan)த்தின்
முக்கியமானசதாரு கூறாகும்.
ஆகவவதான், முதலீடு செய்வது,
வவளலகளள உருவாக்குவது,
ெவால்களுக்கான எதிர் நடவடிக்ளககளள
விளரவாக வமற்சகாள்வது மற்றும்
வாய்ப்புகளளக் கவ்வுவது ஆகிய
செயல்களள அரொங்கம் இன்னும்
எளிதானதாக ஆக்கிக்சகாண்டிருக்கிறது.
இந்த வரவு-செலவுத் திட்டத்தில்,
அரொங்கமானது:
•

•

•

ஒழுங்குமுளறச் செயல்பாட்டு
முளற’(regulatory process)கள்’
பலவற்ளற ெீரளமப்பு செய்து
அவற்ளற ‘டிஜிடல்’ மயமாக்கும்
ணதமவயற்ை செலவுகமளச் சுைத்தி
வர்த்தக நடவடிக்மககளுக்கு
இமடயூறு ஏற்படுத்தும்
ஒழுங்குமுமைகமளக் குமைக்கும்
ைீ ட்ெிக் கோலத்தின் ஊடோக ெிறு
வர்த்தகங்களுக்கு
ஆதரவுதவியளிக்கும்.

‘ஜோப்-ணைக்கர்’ ணவமலஉருவோக்க ெலுமக’
(JobMaker Hiring Credit)
வவளல வதடிக்சகாண்டிருக்கும் 16 முதல்
35 வயது வளரயுள்ள இளம்
சதாழிலளர்களளக் கூடுதலாக
வவளலயில் அமர்த்திக்சகாள்ள மீ ட்ெிக்
காலத்தில் வர்த்தகங்களுக்கு
ெலுளககளளக் சகாடுப்பதன் மூலம்
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வவளலவாய்ப்புத் துளறயில்
வளர்ச்ெிளயத் துரிதப்படுத்துவதற்கு
அரொங்கத்தின் புதிய ‘ஜாப்-வமக்கர்
வவளல-உருவாக்க ெலுளக’ (JobMaker Hiring
Credit) எனும் திட்டம் உதவும். ‘ஜாப்வமக்கர் வவளல-உருவாக்க ெலுளக’
என்பது ஆஸ்திவரலியாவின்
சபாருளாதார மீ ட்ெிளய
ஊக்குவிப்பதற்கான அரொங்கத்தின் ‘ஜாப்வமக்கர் திட்ட’(JobMaker Plan)த்தின்
முக்கியமானசதாரு பகுதியாகும்.
‘ஜாப்-வமக்கர் பணியமர்த்து
ெலுளக’யானது ஏறத்தாழ 450,000
எண்ணிக்கையுள்ள
இகளஞர்ைளுக்ைான
பணியிடங்ைளுக்கு
ஆதரவுதவியளிக்கும் என்றும், 2020-21
முதல் 2122-23 வளர இதற்கு 4 பில்லியன்
டாலர்கள் செலவாகும் என்றும்
மதிப்பிடப்படுகிறது.

கல்வி, திைன்கள் ைற்றும்
‘சதோைிற்பயிற்ெிக’(apprentice
ships)ளில் முதலீடு
(Investing in education, skills
and apprenticeships)
‘‘ஜோப்-ணைக்கர்’ திட்ட’த்தின் ஒரு பகுதியோக,
திைன் ணைம்போட்டிற்கு அரெோங்கம் உயர்
முந்துரிமை அளிக்கிைது. அரெோங்கத்தின்
பற்றுறுதியோனது ைக்கள் ணவமலகளில்
ணெர உதவிகரைோக இருக்கும் ைற்றும்
வருங்கோல ணவமலகளுக்கோன ெரியோன
திைன்கமள ஆஸ்திணரலியர்கள்
சகோண்டிருப்பமத உறுதிப்படுத்தும்.
•

•
•

‘ஜோப்-ட்சரய்னர்’ (JobTrainer) ஆஸ்திணரலியத் சதோைிலோளர்
பமடயின் வளர்ப்பில் ஈடுபாடு
ைீ ட்ெிக்கு உதவுவதற்கோக புதிய
சதோைிற்பயிற்ெிகள்
ணவமல ணதடுணவோருக்கோன
ஆதரவுதவிகள்
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•

•

படித்து முடித்து ணவமலக்கு
ஆயத்தைோக உள்ளவர்களின்
எண்
ிக்மகயில் உயர்ச்ெி
ஆஸ்திவரலியர்களுக்கான மறுதிறன் மற்றும் திறன்வமம்பாட்டிற்கான குறுகிய கால
படிப்புகள்

சபண்களுக்குப்
சபோருளோதோர ரீதிப்
போதுகோப்பு அளித்தல்
(Delivering economic security for
women)
சபண்களது சதாழிலாளர் பளடப்
பங்வகற்பிளன அதிகரிக்கவும், அவர்களது
ஊதியம் ஈட்டும் திறளன வமம்படுத்தவும்,
அவர்களது சபாருளாதார சுதந்திரத்ளத
உயர்த்தவும் ‘2020 மகளிர் சபாருளாதாரப்
பாதுகாப்புக் கூற்’(2020 Women’s Economic
Security Statement)றிளன அரொங்கம்
ஏற்படுத்துகிறது. இந்த 240.4 மில்லியன்
திட்டமானது வவளல வாய்ப்புகளளயும்,
சபற்வறார்களுக்கும், சதாழிலாளர்
பளடயிலுள்ள சபண்களுக்குமான
ஆதரவுதவிளயயும் அளிக்கும்.
சபண்களது தளலளமத்துவம் மற்றும்
வமம்பாட்டிற்கு ஆதரவுதவி அளிக்கவும்,
‘விஞ்ஞானம் (science), சதாழில்நுட்பம்
(technology), சபாறியியல் (engineering)
மற்றும் கணிதம் (mathematics)’ (STEM),
வர்த்தகம் மற்றும் ஆண்-ஆதிக்கத்
சதாழில்கள் ஆகிய துளறகளில்
சபண்களுக்கான வாய்ப்புகளள
அதிகரிப்பதற்குமான வவளல வாய்ப்புத்
திட்டங்களள இது உள்ளடக்குகிறது.
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உற்பத்தி ைற்றும்
ஆரோய்ச்ெி ைற்றும்
ணைம்போட்டிற்கு
ஆதரவுதவி (Supporting
manufacturing and research and
development)
ெரக்கு வினிணயோக ெங்கிலித்-சதோடர்கள்
ைற்றும் வமளந்துசகோடுக்கும்
தன்மையுள்ள, தழுவுவதற்ணகற்ை ைற்றும்
புதினத்துவம் சகோண்ட உற்பத்தித்
திைன்கமளக் சகோண்டிருத்தல்
ஆகியவற்ைின் இன்ைியமையோ
முக்கியத்துவம் என்ன என்பமத இந்த
‘ணகோவிட்-19’ சபருந்சதோற்று
சவளிச்ெைிட்டுக் கோண்பித்துள்ளது.
அரெோங்கத்தின் 1.5 பில்லியன் டோலர்கள்
ைதிப்புள்ள ‘நவன
ீ
சபோருளுற்பத்தி யுக்தி’
(Modern Manufacturing Strategy) என்பது
ஆஸ்திணரலியோவின் சபோருளோதோர
ைீ ட்ெிக்கு உதவும் ஒரு நீண்ட-கோலத்
திட்டைோகும்.
‘ஆரோய்ச்ெி ைற்றும் ணைம்போட்டு வரிச்
ெலுமக’ (Research and Development Tax
Incentive)- யின் ஊடோக அரெோங்கம் ஒரு
கூடுதலோன 2 பில்லியன் டோலர்கமள
முதலீடு செய்கிைது.

ைின் ைற்றும் எரிவோயு
ஆற்ைல் போதுகோப்பு
ைற்றும் ெந்மதச்
ெீர்திருத்தங்கள் (Energy
security and market reforms)
ணதெிய அளவில், வட்டு
ீ
உபணயோக
ைின்ெோர விமலகளில் டிெம்பர் 2018-இல்
இருந்து 4.7 ெதவத
ீ வழ்ச்ெி
ீ
ஏற்பட்டுள்ளணதோடு, கடந்த 12 ைோதங்களோக
சைோத்த விற்பமன விமலகள் குமைந்து
வருகின்ைன. குமைவோன விமலகமளப்
பரோைரிக்கும் சபோருட்டு,
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வினிணயோகத்திற்கோன உற்பத்தித் திைமன
அதிகரிக்க தனியோர் வைங்குநர்களுடனும்,
செயல்திைைோன ைற்றும்
ஒருங்கிம
ப்போன முமைமை ஒன்மை
உறுதிப்படுத்த ணதெிய
அமைச்ெரமவயுடனும் அரெோங்கம்
இம
வோய்ச் செயலோற்றும்.
விமலகமளக் குமைவோக
மவத்திருக்கவும், புதிய ணவமலகமள
உருவோக்கவும், உள்ளூர்த் சதோைில்களுக்கு
ஆதரவுதவியளிக்கவும்
ஆஸ்திணரலியோவின் ைின்ெோர, எரிசபோருள்
ைற்றும் எரிவோயு இருப்புகமள
அரெோங்கம் வெப்படுத்துகிைது.

ைீ ண்சடழும் பிரோந்தியப்
பகுதிகளுக்கு ஆதரவுதவி
(Supporting resilient regions)
சவள்ளப்சபருக்கு, தீ, வைட்ெி ைற்றும்
இப்ணபோது ‘ணகோவிட்-19’ ஆகியவற்மை
எதிர்த்துத் தோங்கியுள்ள பிரோந்திய
ஆஸ்திணரலியோவுடன் அரெோங்கம்
உடன்தும
யோக நிைபமதத்
சதோடர்ந்துவருகிைது. 550 ைில்லியன்
டோலர்களுக்கும் ணைலோன பிரோந்தியப்
பகுதிகளுக்கோன திட்டத்தின் வோயிலோக
‘ணகோவிட்-19’-இன் தோக்கங்களில் இருந்து
ைீ ள நைது பிரோந்தியப் பகுதிகளுக்கு
அரெோங்கம் உதவும். 1 பில்லியன்
டோலர்கள் ைதிப்புள்ள ‘‘ணகோவிட்-19’
நிவோர
ைற்றும் ைீ ட்ெி நிதி’ (COVID-19
Relief and Recovery Fund)-யின் மூலம்
அளிக்கப்படும் ஆதரவுதவிக்கும் ணைலோக
இது அமைகிைது.

அதி போதுகோப்போன,
ைீ ண்சடழு திைன் வோய்ந்த
ஆஸ்திணரலியோ (A more
secure and resilient Australia)
நைது நீர்வளப் போதுகோப்பிமன
அதிகரிக்கவும், பிரோந்தியங்களது
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ைீ ண்சடழு திைமன நிறுவவும்,
ணவமலகமள அளிக்கவும், நைது
இன்ைியமையோ ணவளோண்மைத்
துமைமய வளர்க்கவும் உதவும்
வமகயில், 21-ஆம் நூற்ைோண்டிற்கோன
நீர்வள உள்கட்டுைோனங்கமள
ஆஸ்திணரலியோ அமைத்துவருகிைது.
‘ணதெிய நீர்வள உள்கட்டுைோன வளர்ச்ெி
நிதி’(National Water Infrastructure Development
Fund)-யின் கீ ழ் அளமயும் புதிய
திட்டங்களுக்கோன 2 பில்லியன் டோலர்கள்
ைதிப்புள்ள ஒரு முதலீடு ‘வினிணயோகவமல’(Grid)யின் ஊடோக அமையும்
அடுத்த தமலமுமை நீர்வள
உள்கட்டுைோனத்திற்கு ஆதரவுதவி
செய்யும்.
பிரோந்தியப் பகுதிகளின் அபிவிருத்திக்கு
ஆதரவுதவியளிக்கும் அணத ணவமளயில்,
‘ணபெின்-வடிகோல்’ (the Basin) பகுதியின்
வளத்திமன ணைம்படுத்தும் ‘ைணரடோர்லிங்க் ெமூகங்கள் முதலீட்டுத்
திட்ட’(Murray-Darling Communities Investment
Package)த்திலும் அரெோங்கம் 270
ைில்லியன் டோலர்கமள முதலீடு
செய்கிைது.
அத்தியோவெிய ணெமவகளுக்கு
ஆதரவுதவியளிப்பதற்கோக
உள்கட்டமைப்பு வெதிகளில் இருந்து ‘வட
ஆஸ்திணரலியோ’ சதோடர்ந்து பலனமடய
இயலுைோயிருப்பமத உறுதிப்படுத்த ‘வட
ஆஸ்திணரலிய உள்கட்டுைோன வெதி’
(Northern Australia Infrastructure Facility (NAIF))
எனும் திட்டத்மதக் கூடுதலோக இன்னும்
ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, ஜூன் 2016
வமர, அரெோங்கம் நீட்டித்துள்ளது, ைற்றும்
இதன் கடனளிப்புத் ணதமவப்போடுகமள
விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

நைது சுற்றுச்சூைமலப்
போதுகோத்தல் (Protecting our
environment)

அரொங்கம் 47.4 மில்லியன் டாலர்களள
முதலீடு செய்கிறது, மற்றும் ‘சபாதுநல
அரசு நில’(Commonwealth land)ங்களில்
இரொயன தூய்ளமக்வகடு ஏற்படும்
ஆபத்திளனக் குளறக்க 29.1 மில்லியன்
டாலர்களள ஒதுக்குகிறது.
மறுசுழற்ெி உள்கட்டளமப்புகளள
நவனமயமாக்கவும்,
ீ
கழிவுப்சபாருட்களளக் குளறக்கவும்,
ஆஸ்திவரலியாவிற்குள்ளாக அதியளவில்
மறுசுழற்ெி செய்யவும் நான்கு ஆண்டு
காலத்தில் அரொங்கம் 249.6 மில்லியன்
டாலர்களள முதலீடு செய்யும்.

‘ணகோவிட்-19’
சதோற்ைிமனத் தடுத்தல்,
கண்டுபிடித்தல் ைற்றும்
அதற்கோன
ெிகிச்மெயளித்தல்
(Preventing, detecting and
treating COVID-19)
இந்தப் சபருந்சதோற்றுக் கோலத்தின்
ஊடோக அவர்களுக்குத் ணதமவப்படும்
ைருத்துவ பரோைரிப்மபயும்,
ஆதரவுதவிமயயும் ஆஸ்திணரலியர்கள்
சதோடர்ந்து சபறுவமத உறுதிப்படுத்தும்
வமகயில், பல வமகயோன சுகோதோர
நடவடிக்மககளுக்கோக இந்த வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் அரெோங்கம் 4.9
பில்லியன் டோலர்கமள முதலீடு
செய்கிைது. இந்த வமளந்துசகோடுக்கும்
ைற்றும் விரிவோக்கம் செய்யப்படவல்ல
பதில்-நடவடிக்மக முமைமையோனது
அமனத்து ஆஸ்திணரலியர்கமளயும்
போதுகோப்பதற்கோன செயல்போடுகமள
ணைற்சகோள்ள சுகோதோர முமைமைக்கு ஏது
செய்கிைது.

நமது ெமுத்திரங்களளப் பாதுகாக்கவும்,
அவற்றின் வளத்ளத மீ ட்கவும்
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சபருந்சதோற்றுக்
கோலத்தின் ஊடோக
ஆஸ்திணரலியர்களுக்கு
ஆதரவுதவியளித்தல்
(Supporting Australians through
the pandemic)
இந்த ‘ணகோவிட்-19’ சபருந்சதோற்றுக்
கோலத்தின் ஊடோக ஆஸ்திணரலியர்களுக்கு
நிதியுதவி அளிப்பதற்கோக அரெோங்கம்
முன்நிகழ்ந்திரோத, பின் வருவனவற்மை
உள்ளடக்கிய, நிதியுதவியிமன அளித்து
வருகிைது:
•
•
•

•

‘ஜோப்-கீ ப்பர்’ சகோடுப்பனவு
தனிநபர்களுக்குக் கூடுதல்
வருைோனம்
ஒய்வூதியர்கள் ைற்றும் இதர
தகுதிசபறும் சபறுனர்களுக்குக்
கூடுதலோக இரண்டு சபோருளோதோர
ஆதரவுதவிக் சகோடுப்பனவுகள்
‘சூப்பர்-ஆனுணவஷன்’ ஓய்வுகோல
நிதிமயத் தற்கோலிகைோக அணுகும்
வெதி

உங்களுமடய
எதிர்கோலம்,
உங்களுமடய ‘சூப்பர்’நிதி
(Your Future, Your Super)
ஆஸ்திணரலியர்களது
ஓய்வுகோலத்திற்கோன ணெைிப்புகமள
அதிகரிப்பதற்கோக அவர்களுமடய ‘சூப்பர்’
நிதி நல்ல விதைோக முதலீடு
செய்யப்படுவதில் அரெோங்கம் பற்றுறுதி
சகோண்டுள்ளது.
அரெோங்கத்தின் ‘உங்கள் எதிர்கோலம்,
உங்கள் சூப்பர்’ (Your Future, Your Super)
எனும் ெீர்திருத்தங்கள் அரெோங்கத்தின்
அடுத்த கட்ட ெீர்திருத்த
செயல்திட்டைோகும், ைற்றும் அடுத்த
தெோப்தத்தில் ஆஸ்திணரலியர்கள் 17.9
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பில்லியன் டோலர்கள் ணெைிப்பமத இத்
திட்டம் கோணும்.

ஆஸ்திணரலியர்கமளப்
போதுகோப்போக
மவத்திருத்தல் (Keeping
Australians safe)
ஆஸ்திணரலியோவின் இம
யப்
போதுகோப்புத் திைன்கள் வலுவோனமவ,
ஆனோலும் நோம் எதிர்சகோள்ளும்
இம
யவைி அச்சுறுத்தல்கள்
அதிகரித்துவருகின்ைன. இம
யவைியோக
நோம் எந்த அளவிற்கு வோழ்கிணைோம்
ைற்றும் ப
ியோற்றுகிணைோம் என்பமத
‘ணகோவிட்-19’ ணகோடிட்டுக்
கோண்பித்திருக்கிைது. ‘2020 இம
யப்
போதுகோப்பு யுக்தி’ (2020 Cyber Security
Strategy) எனும் திட்டத்திமன
அளிப்பதற்கோக அரெோங்கம் கூடுதலோக
ஒரு 201.5 ைில்லியன் டோலர்கள்
வைங்கும்.
அச்சுறுத்தல்கள் உள்ள ெிக்கலோன சூைல்
அதிகரித்துவரும் நிமலயில்
ஆஸ்திணரலியர்கமளப் போதுகோப்போக
மவத்திருப்பதற்கோன திைன்கமள
வலுப்படுத்திக்சகோள்வதற்கோக
‘ஆஸ்திணரலிய ஃசபடரல்
கோவல்துமை’(AFP)-க்கு 300.2 ைில்லியன்
டோலர்கமள ஒதுக்குவதன் மூலம்
நம்மைப் போதுகோப்போக
மவத்திருப்ணபோருக்கு அரெோங்கம்
ஆதரவுதவி அளிக்கிைது.

நைது பிரோந்தியத்திற்கு
ஆதரவுதவி (Supporting our
region)
பஸிஃபிக் ைற்றும் சதன்கிைக்கு ஆெிய
பிரோந்தியத்தின் ஸ்திரத்தன்மை, வளம்
ைற்றும் ைீ ண்சடழு திைனில்
ஆஸ்திணரலியோ சகோண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த
ைற்றும் நிரந்தர அக்கமை
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ஆஸ்திணரலியோவின் ‘பஸிஃபிக் அதிமும்முர நடவடிக்மககள்’ (Pacific Step Up)
ைற்றும் இதர அடிசயடுப்புகளில்
பிரதிபலிக்கப்படுகிைது. நைது
பிரோந்தியத்தின் ைீ ட்ெிமய உறுதிப்படுத்த
அரெோங்கம் செய்து வருவன:
•

•

பஸிஃபிக் ைற்றும் சதன்கிைக்கு
ஆெிய நோடுகளுக்கோன ‘ணகோவிட்-19
தடுப்பூெி வெதி ைற்றும் சுகோதோரப்
போதுகோப்புத் திட்ட’(COVID-19 Vaccine
Access and Health Security
Program)த்தில் முதலீடு செய்கிைது.
‘பஸிஃபிக் பிரோந்திய ஆஸ்திணரலிய
உள்கட்டுைோன நிதிவெதி’ (The
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•

•

Australian Infrastructure Financing Facility
for the Pacific)
‘ணகோவிட்-19 ைீ ட்ெி - பஸிஃபிக்
ைற்றும் திணைோர்-சலஸ்த்ணதவிற்கோன ஆரவுதவி’ (COVID-19
Recovery – Support to the Pacific and
Timor Leste)
சதன்ணைற்கு பஸிஃபிக்
பிரோந்தியத்தில் போதுகோப்பு
உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கமள
செயல்படுத்திவருகிைது.

.
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