د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ د رﻏﯿﺪﻟﻮ
ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل
آﺳټﺮاﻟﯿﺎ د  COVID-19څﺨﮫ د ښﮫ ﮐﯿﺪو
ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ ده

زﻣﻮږ ﺑﯿﺮﺗﮫ راﺗګ

ﭘﻼن

د  COVID-19ﺳﺮه ﭘﮫ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯿﺪﻟﻮ ﮐﻲ ،آﺳټﺮاﻟﯿﺎ د ﻧړۍ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ
روﻏﺘﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړې ،د ﻧﻮرو ھﯿﻮادوﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﯾﻲ ﻟږ ﻣﺮﺿﻮﻧﮫ،
روﻏﺘﻮن ﮐﯥ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﯿﺪل او ﻣړﯾﻨﯥ درﻟﻮدﻟﻲ دي.

دا ﺑﻮدﯾﺠﮫ د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺣﮑﻮﻣﺖ د
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻼن راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ده.

د دوﻟﺖ اﺿﻄﺮاري ﻣﻼﺗړ د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮫ د ﻧږدې  30ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
ﻟﻮﻣړي اﻗﺘﺼﺎدی رﮐﻮد ﭘﺮﻣﮭﺎل ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺎ راژوﻧﺪی ﮐړی.
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ رﻏﯿﺪﻟﯽ او ﭼﻤﺘﻮ دی ﭼﯥ د ﺗﯿﺮي ﺑﻮدﯾﺠﯥ څﺨﮫ د ﺗﻤﻮﯾﻞ
او د وﺑﺎ څﺨﮫ ﻣﺨﮑﯽ ﻧﮭﮫ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ د ﻣﺨﮫ ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﭽﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ روﻏﻮل
ﺷﻮي ﭼﯥ د ﺑﯿﮑﺎرۍ ﮐﭽﮫ راټﯿټﯿﺪل ﯾﻲ د  1990د اﻗﺘﺼﺎدي رﮐﻮد ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ
ﭘﻨځﮫ ﭼﻨﺪه ګړﻧﺪی دي.
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻻھﻢ د وﺑﺎ څﺨﮫ ﺑﮭﺮ ﻧﮫ ﯾﻮ ،ﻣﻮږ د ﻧړۍ د ﻧﻮرو
ھﯿﻮادوﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﭘﮫ ښﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻲ ﯾﻮ ،ﭼﻲ ﭘﮫ ﻣﺦ ﮐﻲ ﭘﺮﺗﻲ د اﻗﺘﺼﺎدي
ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ.
دا ﺑﻮدﯾﺠﮫ د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﺷﻮي.

دا دﻧﺪې راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﮐﻮي ،ﻻزﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻮي او ﻻ ډﯾﺮ ﭘﯿﺎوړي
او ﺧﻮﻧﺪي آﺳټﺮاﻟﯿﺎ راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﮐﻮي.
دا د دې ﺳﺮه ﮐﻮي:
•

د ﺷﺨﺼﻲ ﻋﺎﯾﺪاﺗﻮ د ﻣﺎﻟﯿﮫ ﮐﻤﯿﺪل

•

د ﺳﻮداګﺮۍ د ﻣﺎﻟﯿﯥ ھڅﻮﻧﮫ

•

د زده ﮐړې او روزﻧﯥ ﻧﻮي ځﺎﯾﻮﻧﮫ؛

•

ﻧﻮري زﯾﺮﺑﻨﺎوې ،او

•

د ښﻮوﻧځﯿﻮ ،روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ،د زړو د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ،د رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ او
 NDISﻟﭙﺎره ډﯾﺮ ﻓﻨﺪوﻧﮫ )د ﭘﯿﺴﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ(.

دا ﺑﮫ د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ رﻏﯿﺪﻧﮫ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي او د ﺑﯿﮑﺎرۍ ﮐﭽﮫ ﺑﮫ راټﯿټﮫ ﮐړي.

1

د دﻧﺪې راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﮐﻮل او زﻣﻮږ د اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺎ روﻏﻮﻧﮫ
•

اﺿﺎﻓﻲ  7.8ﺑﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮو د ﻣﺎﻟﯿﮫ ﮐﻤﻮل د د ټﯿټ او ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﯾﺪ
ﻟﺮوﻧﮑﯿﻮ ﻟﭙﺎره  ،ﭼﯽ د اﻓﺮادو ﻟﭙﺎره ﺗﺮ  1,080ډاﻟﺮو ﯾﺎ د دوه
ګﻮﻧﻲ ﻋﺎﯾﺪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺟﻮړو ﻟﭙﺎره  2,160ډاﻟﺮ ﮐﯿﮋي.

•

د ﻟﻨډ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺑﺸﭙړ ﺗﻮﺳﻌﯥ او ﻟﻨډﻣﮭﺎﻟﮫ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯿﺪو ﺗﮫ وده ورﮐﻮل
ﻟﭙﺎره د  20.7ﺑﻠﯿﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو اﺿﺎﻓﻲ د ﻣﺎﻟﯿﮫ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي
ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ اټﮑﻠﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ د ﺳﻮداګﺮۍ ﭘﺎﻧګﻮوﻧﯥ ﻣﻼﺗړ او
دﻧﺪې راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﮐړي

•

د زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮرو ﻟﺲ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﺿﺎﻓﻲ 15.2
ﺑﯿﻠﯿﻮن ډاﻟﺮ د ﻓﻨډ ژﻣﻨﺘﯿﺎ

•

د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﻨﺎﯾﻲ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮده او د ﻧﻮي ﮐﻮر د ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﭘﺮاﺧﻮل

•

د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ د ډﯾﺠﯿټﻞ اﻗﺘﺼﺎد د وده ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮﻟﻮ او
ﻣﮭﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﺎﻧګﮫ اﭼﻮﻧﮫ

•

زﻣﻮږ د ډﯾﺮ ځﭙﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ او ﺳﯿﻤﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮل ،ﭘﮫ
ﺷﻤﻮل د ھﻮاﯾﯽ ﭼﻠﻨﺪ او د ګﺮځﻨﺪوی ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره  1.2ﺑﯿﻠﯿﻮن
ډاﻟﺮو ﻣﺮﺳﺘﮫ

د ﻻزﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ
•

د  COVID-19روﻏﺘﯿﺎﯾﯽ ﻏﺒﺮګﻮن ﺗﮫ او د COVID-19
واﮐﺴﯿﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ ﻧﻮره ﭘﺎﻧګﮫ اﭼﻮﻧﮫ د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ د روﻏﺘﯿﺎ
ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﭙﺎره

•

د  13.2ﺑﯿﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو اﺿﺎﻓﻲ ﻓﻨډ  NDISﺳﺮه ﭘﮫ ﺑﺸﭙړ ډول ﺗﻤﻮﯾﻞ
د ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯿﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﺗړ ﮐﻮل

•

د زړو د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﭙﺎره  17.7ﺑﯿﻠﯿﻮن ډاﻟﺮ
ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل او ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮل ﭼﯥ زاړه آﺳټﺮاﻟﯿﺎﯾﺎن ﭘﮫ درﻧﺎوي،
او وﻗﺎر ﺳﺮه ﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ ﮐﯿږي
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•

د  2.3ﺑﯿﻠﯿﻮن ډاﻟﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯽ او ﭘﺮاﺧﮫ د رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ
او ځﺎن وژﻧﯥ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره

•

زﻣﻮږ ﭘﮫ وړﮐﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﮫ

د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ اﻣﻨﯿﺖ او اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﻨﯿﺖ ﺗﮫ وده ورﮐﻮل
•

د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺨﻨﯿﻮي

•

د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ ﮐﺎري ځﺎﯾﻮﻧﮫ څﺨﮫ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮل ﭼﻲ د ﺟﻨﺴﻲ
ځﻮروﻧﯥ څﺨﮫ ﭘﺎک دي

•

د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د روﻏﺘﯿﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻻﺳﺮﺳﻲ او ﮐﯿﻔﯿﺖ ښﮫ ﮐﻮﻟﺪ

•

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړﺗﯿﺎ ﻟﻮړوﻟﻮ او دﻧﺪې او د ښځﻮ ﻣﺎﻟﻲ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻼﺗړ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل

د ﻻ ډﯾﺮ ﭘﯿﺎوړي او ﺧﻮﻧﺪي آﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﮐﻮل
•

زﻣﻮږ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ظﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮوﻧﯥ
ﺳﺮه د آﺳټﺮاﻟﯿﺎ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻞ

•

د ﮐﺮﻧﯥ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮل ﺗﺮ ﮐﺎل  2030ﭘﻮرې د ﮐﺮﻧﯥ د
ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ دروازو ﺗﺮ  100ﺑﯿﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو ﭘﻮري د ﻟﻮړوﻟﻮ ھﺪف
ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮل

•

د اﻧﺮژۍ ﺧﻮﻧﺪي ،ارزاﻧﮫ او د ﺑﺎوري ﺳﺎﺗﻞ

•

د طﺒﻲ او ﺑﺎﯾﻮټﯿﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﮫ وده ورﮐﻮل

•

زﻣﻮږ د ﺳﯿﻤﻮ ظﺮﻓﯿﺖ ﺧﻼﺻﻮل

•

ﻟﮫ طﺒﯿﻌﻲ ﭘﯿښﻮ څﺨﮫ د زﯾﺎﻧﻤﻨﻮ ﺷﻮﯾﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﻼﺗړ
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