अष्ट्रेलियाको
सुधारिाई सुरलित
गर्दै
COVID-19 बाट अष्ट्रेलियाको सुधार क्रम
राम्रो संग चलिरहेको छ

हामी फर्कि यौं

योजना

COVID -19 को बेिामा, अष्ट्रेलियािे लिश्वभरकै अग्रणी
स्िास््य पररणामहरू प्राप्त गर्यो, अन्य धेरै र्देशहरू भन्र्दा
कम संक्रमणहरू, अस्पताि भतीहरू र मृत्युको साथ।

यो बजेट अष्ट्रेलियाको आर्थिक सुधार सुरलित गनि
सरकारको आर्थिक योजनाको अको चरण हो।

सरकारको आपतकािीन समथिनिे िगभग ३० बर्िमा
अष्ट्रेलियाको पलहिो मन्र्दीको बेिा अथिव्यिस्थािाई
महत्िपूणि जीिन रे खा प्रर्दान गर्यो।
सन् १९९० को मन्र्दीको तुिनामा बेरोजगारी र्दरको सुधार
गुणा बढी लछटो बन्न गएको छ, अथितन्र बृलि भएको छ र
पलछल्िो बजेटिे अपेिा गरे को भन्र्दा नौ मलहना अगालि नै
महामारीको स्तरमा फकि ने छ।
जबकी हामी अझै महामारीबाट बालहररएका छैनौं, हामी
अगालि आउने आर्थिक चुनौलतहरूको सामना गनि लिश्वका
अन्य र्देशहरू भन्र्दा राम्रो ठाउँ मा अिलस्थत छौं।
यो बजेटिे यस सफितािाई अष्ट्रेलियाको सुधारिाई
सुरलित गरे कोछ।

यसिे नोकरीको अिसर लसजिना, अत्यािश्यक सेिाको
ग्यारे न्टी र आपतकालिन अबस्था सहन सक्ने शक्ती प्रर्दान
गनुिको साथै र अष्ट्रेलियािाई सुरलित राखेको छ।
यसिे लनम्न कु राहरुमा गर्दिछ:
•

व्यलक्तगत आय कर कटौती;

•

व्यापार कर प्रोत्साहन(सहयता);

•

नयाँ प्रलशिुता र प्रलशिण ठाउँ हरू;

•

अलधक पूिािधार; र

•

लिद्याियहरू, अस्पतािहरू, िृिहरूको हेरचाह,
मानलसक स्िास््य र NDIS को िालग रे किि अनुर्दान
गररएको छ।

यसिे अष्ट्रेलियाको आर्थिक शुधारिाई सुरलित गर्दिछ र
बेरोजगारी र्दर कम गर्दिछ।

1

रोजगारी लसजिना गर्दै र हाम्रो अथिव्यिस्थाको पुनर्निमािण
गर्दै
•

•

•

थप $७.८ अबिको कर कटौती
कम र मध्यम-आय कमाउनेहरू, व्यलक्तहरुको िालग
$१,०८० िा र्दुईजनाको आम्र्दानी हुनेहरुकोिालग
$२,१६० सम्मको रकम हुनेछ
अस्थायी पूणि खचि र अस्थायी घाटा अगािी ल्याउने
समयमा लिस्तार गनि थप $२०.७ अबि कर छु ट
प्रर्दान गर्दिछ। अग्रीम अनुमान ब्यापार िगानीिाई
समथिन गनि र रोजगारी लसजिना गनि गररएको छ
पूिािधार प्रलतबिताहरु को िागी र्दश बर्ि भन्र्दा
बढीको िालग थप $१५.२ अबि

•

गृह लनमािण (HomeBuilder) शुरु अिलधमा थप र
नयाँ घर ग्यारेन्टी लिस्तार गररएको छ

•

अष्ट्रेलियाको लिलजटि अथिव्यिस्था िृलि गनि प्रणािी
र कौशि मा िगानी

•

हाम्रो सबैभन्र्दा खराब असर परेका िेरहरू र
िेरहरू समथिन गर्दै, उड्डयन र पयिटन समथिनका
िालग $ १.२ अबि

•

सुधाररएको र लिस्ताररत मानलसक स्िास््य सेिा र
आत्महत्या रोक्नका िालग $२.३ अबि ििर

•

हाम्रो प्रीस्कू िहरूमा िगानी

मलहिा सुरिा र आर्थिक सुरिा सुधार
•

मलहिा र बच्चाहरू लिरुि हहंसा सम्बोधन

•

अष्ट्रेलियाका कायिस्थिहरूको सुलनलितता यौन
उत्पीिनबाट स्ितन्र छ

•

मलहिा स्िास््य सेिाहरूको पहुँच र गुणस्तर सुधार
गने

•

बाि हेरचाहको क्रकफायती सुधार गर्दै रोजगारी र
मलहिा लित्तीय सुरिािाई समथिन गर्दै मलहिाको
आर्थिक सुरिाको सुर्दढृ ीकरण

अत्यालधक िलचिो र सुरलित अष्ट्रेलिया लनमािण गर्दै
•

हाम्रो रालष्ट्रय सुरिा र कानून प्रितिन िमताहरूमा
िगानी गरे र अष्ट्रेलियािीहरूिाई सुरलित राख्र्दै

•

कृ लर् उद्योगिाई २०३० सम्ममा $१०० अबि
ििरको कृ लर् प्रणािी उत्पार्दन बढाउने िक्ष्य हालसि
गनि मद्दत गर्दै

•

ऊजाि सुरलित, सस्तो र लिश्वसनीय राख्र्दै

•

मेलिकि र बायोटेक श्रृजना तफि िाग्र्दै

•

हाम्रो िेरहरूको सम्भालितता आंङ्किन गर्दै

•

प्राकृ लतक प्रकोपबाट प्रभालित समुर्दायहरूिाई
सहयोग गर्दै

अत्यािश्यक सेिाहरूको ग्यारेन्टी दर्दंर्दै
•

COVID-19 स्िास््य प्रलतक्रक्रया लिस्तार गरेर र
COVID-19 खोप कायिक्रममा थप िगानी गरेर
अष्ट्रेलियाको स्िास््यिाई जोगाउँ र्दै

•

NDIS िाई पूणि रुपमा िगानी रकम $१३.२ अबि
ििर सहयोग गरे र अशक्तता भएका मालनसहरूिाई
सहयोग पुयािउने

•

िृि हेरचाह सुधार सुधार गनि र $१७.७ अबि ििर
प्रर्दान गनि िृि अष्ट्रेलियािीहरुिाई सम्मान, हेरचाह
र मयािर्दाका साथ व्यिहार गने सुलनलित गनि
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