ஆஸ்திரேலியாவின்
மீ ட்சியய
உறுதிப்படுத்துதல்

‘க

ோவிட்-19

’ -இல் இருந்து ஆஸ்திகேலியோ சிறப்போ

மீ ண்டுவந்துக ோண்டிருக் ிறது

நமது மீ ள்வேவு
கபரும்போன்மமயோன மற்ற நோடு மை
விட மி க் குமறவோன கநோய்த்கதோற்று ளும், மருத்துவமமன
அனுமதிப்பு ளும் மேணங் ளுகம
ஆஸ்திகேலியோவில் ஏற்பட்டுள்ைமத
மவத்துப் போர்க்கும்கபோது, ‘க ோவிட்-19’ -ஐ
எதிர்க ோண்ட ஆஸ்திகேலியோ
சோதித்துள்ை பலோபலன் ள் உல ில்
முன்னணி வ ிப்பமவயோகும்.
ஏறத்தோழ டந்த 30 ஆண்டு ைில்
ஏற்பட்ட ஆஸ்திகேலியோவின் முதல்
கபோருைோதோேப் பின்னமடவில்
அேசோங் த்தின் அவசே ோல
ஆதேவுதவி ள் கபோருைோதோேத்திற்கு ஒரு
அவசியமோன உயிர் ோப்பு இமணப்போ
இருந்தன.

ஒன்பது மோதங் ளுக்கு முன்போ கவ
கபருந்கதோற்றுக் ோலத்திற்கு முன்பிருந்த
அைவு ளுக்கு அது திரும்பவிருக் ிறது,
அத்துடன் கவமலயில்லோ நிமலயின்
மீ ட்சியோனது 1990- ைின் கபோருைோதோேப்
பின்னமடவு ோலத்தில் இருந்தமத விட
5 மடங்கு ள் அதி-விமேவோ
மீ ைவிருக் ிறது.
கபருந்கதோற்றிலிருந்து நோம் இன்னும்
முற்றிலுமோ விடுபடவில்மல எனும்
அகத கவமையில், வேவிருக்கும்
கபோருைோதோே சவோல் மை உல ிலுள்ை
மற்ற நோடு மை விட அதி சிறப்போய்
எதிர்க ோள்ளும் நிமலயில் நோம்
இருக் ிகறோம்.
ஆஸ்திகேலியோவின் மீ ட்சிமய
உறுதிப்படுத்துவதற் ோ , இந்த
கவற்றிமய அடித்தைமோ க் க ோண்டு
இந்த வேவு-கசலவுத் திட்டம் அமம ிறது.

கபோருைோதோேம் வலுவோ
மீ ண்கடழுந்துள்ைது, மற்றும் டந்த வேவுகசலவுத் திட்டத்தில் எதிர்போர்த்தமத விட

1

உருவோக் வுகமன கூடுதலோ ஒரு
20.7 பில்லியன் டோலர் மை
வேவிருக்கும் நிதியோண்டு ைில் வரி
நிவோேணமோ அைிப்பதற் ோ
‘தற் ோலி முழுச்-கசலவு ளுக் ோன
வரிக் ழிப்பு’ (temporary full expensing)
மற்றும் ‘தற் ோலி நஷ்டப்பின்கனடுப்பு’ (temporary loss carry-back)
ஆ ிய வசதி மை நீட்டித்தல்

நமது திட்டம்
ஆஸ்திகேலியோவின் மீ ட்சிமய
உறுதிப்படுத்துவமத கநோக் மோ க்
க ோண்ட அேசினது கபோருைோதோேத்
திட்டத்தின் அடுத்த ட்டகம இந்த வேவுகசலவுத் திட்டமோகும்.
இது கவமல மை உருவோக்கும்,
அத்தியோவசிய கசமவ ளுக்கு
உத்திேவோதம் அைிக்கும், மற்றும் அதி
மீ ண்கடழு-திறன் க ோண்ட அதி
போது ோப்போன ஆஸ்திகேலியோவிமனக்
ட்டிகயழுப்பும்.
இத் திட்டமோனது பின்வரும் வழி ைில்
இமதச் கசய்யும்:

•

தனி-நபர் வருமோன வரி கவட்டு ள்;

•

வர்த்த

•

புதிய கதோழில்-பழகுநர்-பயிற்சி ள்
மற்றும் பயிற்சித் தலங் ள்;

•

இன்னும் அதியைவு
உள் ட்டுமோனங் ள்; மற்றும்

•

போடசோமல ள், மருத்துவமமன ள்,
முதிகயோர் பேோமரிப்பு, மன-நல
கசமவ ள் மற்றும் NDIS -இற் ோன
வேலோறு ோணோ நிதியுதவி.

வரி ஊக் த்கதோம

கவமல மை உருவோக்குதல் மற்றும்
நமது கபோருைோதோேத்திமன
மீ ள் ட்டுமோனம் கசய்தல்

•

உள் ட்டுமோன கசயல்
திட்டங் ளுக் ோன நிதியோ பத்து
ஆண்டு ோலத்தில் கூடுதலோ ஒரு
15.2 பில்லியன் டோலர் ள்

•

‘க

•

ஆஸ்திகேலியோவின்
கபோருைோதோேத்திமன
கதமவப்படும் சூழல்
திறன் ைில் முதலீடு

•

விமோனத்-துமற மற்றும் சுற்றுலோத்
துமற ளுக்கு ஆதேவைிப்பதற் ோன
1.2 பில்லியன் டோலர் ள் உள்ைடங் ,
ஆ க் டுமமயோய்ப்
போதிக் ப்பட்டுள்ை நமது
துமற ளுக்கும், பிேோந்தியங் ளுக்கும்
ஆதேவுதவியைித்தல்

ள்;

இது ஆஸ்திகேலியோவின் மீ ட்சிமய
உறுதிப்படுத்தி, கவமலயின்மமயின்
வதத்மத
ீ
கவகுவோய்க் குமறக்கும்.

•

•

குமறந்த வருமோனம் மற்றும்
நடுத்தே-வருமோனம் ஈட்டுகவோருக்குக்
கூடுதலோ ஒரு 7.8 பில்லியன்
டோலர் வரி கவட்டு ள் – இது தனிநபர் ளுக்கு $1,080 மற்றும் இேட்மட
வருமோன கசோடி ளுக்கு $2,160
மதிப்புள்ைதோ இருக்கும்
வர்த்த முதலீடு ளுக்கு
ஆதேவைிக் வும் கவமல மை
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ோம்-பில்டர்’ திட்டத்தின் ீ ழ் வடு
ீ
ட்டும் பணிமயத் துவங்குவதற் ோன
ோலத்மதயும், ‘நியூ க
ோம்
ியோேண்ட்டி’ திட்டத்மதயும்
நீட்டித்தல்
ணினி-மயப்
வைர்க் த்
ள் மற்றும்
கசய்தல்

அத்தியோவசிய கசமவ ளுக்கு
உத்திேவோதம் அைித்தல்

•

‘க ோவிட்-19’ சு ோதோே பதில்

நடவடிக்ம
மை நீட்டித்தல் மற்றும்
‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்தைிப்புத்
திட்டத்தில் கமலும் முதலீடு
கசய்வதன் மூலம்
ஆஸ்திகேலியர் ைது உடல்
நலமனப் போது ோத்தல்

•

கூடுதலோ ஒரு 13.2 பில்லியன்
டோலர் ளுடன் NDIS திட்டத்திற்கு
முழு நிதியுதவி அைிப்பதன் மூலம்

2

இயலோமம உள்ைவர் ளுக்கு
ஆதேவுதவியைித்தல்

•

•

•

வயதோன ஆஸ்திகேலியர் ள்
மரியோமத, பேோமரிப்பு மற்றும்
க ௌேவத்துடன் நடத்தப்படுவமத
உறுதிப்படுத்த முதிகயோர் பேோமரிப்பு
சீர்திருத்தங் ளுக்கு நிதியுதவியோ
17.7 பில்லியன் டோலர் மை
அைித்தல்
கமம்படுத்தப்பட்ட மற்றும்
விரிவோக் ம் கசய்யப்பட்ட மன-நலப்
பேோமரிப்பு மற்றும் தற்க ோமலத்
தடுப்புப் பணி ளுக்க ன 2.3
மில்லியன் டோலர் ள்

கபண் ைது கபோருைோதோேப்
போது ோப்பிற்கு வலுவூட்டல்
அதி மீ ண்கடழு திறனும், போது ோப்பும்
மிக் அஸ்திகேலியோவிமனக்
ட்டிகயழுப்பல்

•

நமது கதசியப் போது ோப்பு மற்றும்
சட்ட அமலோக் வல்லமம ைில்
முதலீடு கசய்து ஆஸ்திகேலிய
மக் மைப் போது ோப்போ
மவத்திருத்தல்

•

2030-ஆம் ஆண்டில் கவைோண்மமத்
கதோழில் மூலமோன உற்பத்தி ைின்
பண்மண-விமல மதிப்பிமன 100
பில்லியன் டோலர் ைோ
உயர்த்தகவண்டும் என்ற
கவைோண்மமத் கதோழிலின்
இலக் ிமனச் சோதிக் உதவுதல்

நமது போலர்-பள்ைி ைில் முதலீடு
கசய்தல்

கபண் ள் போது ோப்மபயும் அவர் ைது
கபோருைோதோேப் போது ோப்மபயும்
கமம்படுத்துதல்

•

கபண் ள் மற்றும் குழந்மத ளுக்கு
எதிேோன வன்முமற மீ து வனம்
கசலுத்துதல்

•

ஆஸ்திகேலிய கவமலத்தலங் ைில்
போலியல் அமலக் ழிப்பு இல்லோமல்
இருப்பமத உறுதிப்படுத்துதல்

•

கபண் ளுக் ோன சு ோதோே
கசமவ மை அமடயும்
வசதி மையும், அவற்றின்
தேத்திமனயும் கமம்படுத்துதல்

•

குழந்மதப் பேோமரிப்பு கசமவ மைப்
கபறுவதற் ோன இயலுமம,
கவமலவோய்ப்பு ைில் உதவி மற்றும்
ம ைிர் நிதிநிமலப் போது ோப்பு
ஆ ியவற்றிமன கமம்படுத்தி
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•

மின்சோேம், எரிவோயு கபோன்ற
ஆற்றல் ள் ட்டுபடியோகும்
விமல ைில் ிமடக்குமோறு
கசய்தல், அவற்றின் ிமடப்பு
உறுதிப்படுத்தப்படல் மற்றும்
அவற்மற நம்பத்தக் மவயோ
இருக்குமோறு மவத்திருத்தல்

•

மருத்துவ மற்றும் உயிரியல்-நுட்பப்
புதினங் மை விமேவுபடுத்துதல்

•

நமது பிேோந்தியங் ைிலுள்ை
கசரிவோற்றல் மை
கவைிக்க ோணேல்

•

இயற்ம அழிவு ைோல்
போதிக் ப்படும் சமூ ங் ளுக்கு
ஆதேவுதவியைித்தல்

3

