ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ
ျပန္လည္ထူေထာင္လာျခင္း
COVID-19 မွ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ ေကာင္းစာ
ျပန္လည္ထူေထာင္လာလ်က္္ွသည္

ကျွန်ု ်ပ်တ်ု ို့၏ ပပန်လည်ထူထထောင်လောပြင််း

အစအစဥ်

COVID-19 ကကြုံ ထတ ို့ထနလျက် သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံြည် အပြော်း

ဤ ြြုံ်ု ်းြနို့်မှန််းထပြထငစော င််းြည် သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံ၏

န်ု င်ငြုံအမျော်းစ်ုနှ ငို့် နင််းယှ ဥ်လျှင် အနည််းငယ်ထြော ကူ ်းစက်မမျော်း၊

ပပန်လည်ထူထထောင်လောပြင််းက်ု ယူ န် အစ်ု ်း ၏ စ်းပော်းထ ်း ်ု င် ော

ထ ်းရြုံ်ု တင်မမျော်းနှ ငို့် ထြ ်ု ြုံ ်းမမျော်းပြငို့် ကမဘောက်ု ဦ်းထ ောင်ြညို့်

ထနောက်အ ငို့်ပြစ်ပါြည်။

ကျန််းမောထ ်း ပပန်လည်ထူထထောင်လောပြင််းက်ု ထအောင်ပမင်ြို့ ပါြည်။

၎င််းြည် အလ်ု ပ််မျော်းက်ု ြန်တ်းထပ်းြည်၊ မရှမပြစ်လ်ု အပ်ြညို့်

အစ်ု ်း ၏ အထ ်းထပေါ် ပြုံို့ ပ်ု ်းမြည် နှ စ်ထပါင််း ၃၀ န်းပါ်းတင်

ဝန်ထ ောင်မမျော်းက်ု အောမြြုံ ြည်ပြစ်ပပ်း ပ်ု မ်ု သကြုံို့ ြ်ု င်ပပ်း လြုံ်ု ခြြုံ ြညို့်

သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံ၏ ပထမအကကမ် စ်းပော်းထ ်းကျ င််းမအတင််း

သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံက်ု တည်ထ ောက်ထပ်းပါြည်။

အထ ်းပါြညို့် စ်းပော်းထ ်း ကယ် ည်မက်ု လ်ု ပ်ထပ်းြို့ ြည်။
စ်းပော်းထ ်းြည် အြ်ု င်အမော ပပန်လည်ထူထထောင်လောြို့ ပပ်း ထ ောဂါကပ်ကက်း

၎င််းြည် ထအောက်ပါကစစ က်ု ထ ောင်ရက်ထပ်းြည်-

•

လူ ပ်ု ဂ္ ိုလ် ဝင်ထငြန်က်ု ပြတ်ထတောက်ပြင််းမျော်း

•

စ်းပော်းလ်ု ပ်ငန််း အြန် ထလျောို့ထပါို့မမျော်း

•

အလ်ု ပ်ြင် အြစ်မျော်းနှ ငို့် ြင်တန််း ထန ောမျော်း

ြတ်မှတ်ပြင််းပြငို့်ပြစ်ပါြည်။

•

ပ်ု မ်ု မျော်းပပော်းြညို့် အထပြြြုံ အထ ောက်အအြုံ်ု ၊ နှ ငို့်

ကျွန်ု ်ပ်တ်ု ို့ြည် ထ ောဂါကပ်ထ ်းကက်းမှ မလတ်ထပမောက်ထြ်းထြော်လည််း

•

ထကျောင််းမျော်း၊ ထ ်းရြုံ်ု မျော်း၊ ြက်ကက်းထစောငို့်ထရှောက်ထ ်း

မတ်ု င်မ အထပြအထနြ်ု ို့ လန်ြို့ ြညို့် ြြုံ်ု ်းြနို့်မှန််းထပြထငစော င််းက
ြနို့်မှန််းထော်းြည်ထက် က်ု ်းလ ထစော၍ ပပန်လည်ထ ောက်ရှ န်
ြျမှ တ်ထော်းြည်၊ ၎င််းမှ ော အလ်ု ပ်လက်မို့ နန််း ပပန်လည်န်ု ်းထလောပြင််းက်ု
၁၉၉၀ ြ်ုနှ စ် စ်းပော်းထ ်းကျ င််းမထက် ငါ်း

ပ်ု မ်ု လျင်ပမန်စော

ထရှ ို့ကကြုံ မညို့် စ်းပော်းထ ်းအြက်အြမျော်းက်ု င် ်ု င် န် ကမဘောို့
အပြော်းန်ု င်ငြုံ အမျော်းစ်ုထက် ပ်ု မ်ု ထကောင််းမန်လျက်ရှပါြည်။
သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံ၏ ပပန်လည်ထူထထောင်လောပြင််းက်ု ယူ န်
ဤ ြြုံ်ု ်းြနို့်မှန််းထပြထငစော င််းက်ု ဤထအောင်ပမင်မအထပေါ်အထပြြြုံ

ထဂဟောမျော်း၊ စတ်ပ်ု င််း ်ု င် ော ကျန််းမောထ ်းနှ ငို့် NDIS တ်ု ို့အတက်
န်ပ်ု ြုံ ထငြျထပ်းပြင််း
၎င််းထသကောငို့် သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံ၏ ပပန်လည်ထူထထောင်ထ ်း
ရှမည်ပြစ်ပပ်း အလ်ု ပ်လက်မို့ နန််းက်ု ြျထပ်းမည်ပြစ်ပါြည်။

တည်ထ ောက်ထော်းပါြည်။

1

အလ်ု ပ်မျော်းက်ု ြန်တ်းထပ်းပြင််းနှ ငို့ ် ကျွန််ုပ်တ်ု ို့၏ စ်းပော်းထ ်းက်ု
ပပန်လည်တည်ထ ောက်ပြင််း

•

ထပ် ငို့် အြန်ပြတ်ထတောက်မ $7.8

လယြုံ အော်းပြငို့်

ဝင်ထငနည််းနှ ငို့် အလယ်အလတ် ဝင်ထငရှောြူ မျော်းအြ်ု ို့
တစ်ဦ်းြျင််းအတက် $1,080 ြ်ု ို့မဟ်ုတ် စြုံ်ု တဝင်ထင

•

•

မမြတ်ထြပြင််း ဟနို့်တော်းထ ်းတ်ု ို့က်ု တ်ု ်းပမငို့်ထ ်းနှ ငို့်
တ်ု ်းြျ ို့ထ ်းအတက် $2.3

•

စ်းပော်းလ်ု ပ်ငန််း င််းနှ ်းပမိုပ်နှြုံမနှ ငို့် အလ်ု ပ်မျော်း ြန်တ်း န်အတက်

•

လယြုံ က်ု ယောယ

အပပညို့်အဝ က်ုန်ကျထပ်းပြင််းနှ ငို့် ယောယ အရြုံ ်းထငက်ု ြ်ုနှ မ်ြငို့်
အြျန် တ်ု ်းပမငို့်ထပ်းပြင််း
အထပြြြုံ အထ ောက်အအြုံ်ု ကတကဝတ်မျော်းက်ု န်ပ်ု ြုံ ထငြျထပ်း န်
ထနောက်ထပ် $15.2

လယြုံ က်ု

ယ်နှစ်အတင််း ြျထပ်းပြင််း

အမ်ထ ောက်ြူ (HomeBuilder) ထ ောက်လ်ုပ်ထ ်း စတင်ြညို့်

•
•

ြတ်မှတ်ထပ်းပြင််းမျော်းနှ ငို့် ကျွမ််းကျင်မမျော်း၌ င််းနှ ်းပမိုပ်နှြုံပြင််း
်ု ြုံ ်း ကဏ္ဍမျော်းနှ ငို့် ထဒြမျော်းက်ု

ပြုံို့ ပ်ု ်းထပ်းပြင််း၊ ထလထသကောင််းနှ ငို့် ကမဘောို့လှ ညို့်ြ ်းြည်ကဏ္ဍ
ပြုံို့ ပ်ု ်းမအတက် $1.2

အ ည်အထြ်းက်ု တ်ု ်းပမငို့်ထပ်းပြင််း

•

လြုံ်ု ခြြုံ ထ ်းက်ု ပြုံို့ ပ်ု ်းထပ်းပြင််းအော်းပြငို့် အမျို်းြမ်းမျော်း၏

ပ်ု မ်ု သကြုံို့ ြ်ု င်ပပ်း လြုံ်ု ခြြုံ ြညို့် သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံက်ု
တည်ထ ောက်ပြင််း

•

COVID-19 ကျန််းမောထ ်း တြုံ်ု ို့ပပန်မနှ ငို့် COVID-19

င််းနှ ်းပမိုပ်နှြုံပြင််းအော်းပြငို့် သြစထသတ်းလျပပည်ြူမျော်း၏
လြုံ်ု ခြြုံ ထ ်းက်ု ထန််းြမ််းထပ်းပြင််း

•

ထနောက်ထပ် $13.2

•

•

ထြြျောထစ န်အတက် $17.7

က် ြုံ သက န်

လယြုံ ြျထပ်းပြင််း

| Securing Australia’s recovery - 21052021 - Burmese

ထ ်း က် ်ု င် ောနှ ငို့် ဇဝနည််းပညော

န််းြစ်မက်ု

လည်ပတ်ထပ်းပြင််း

ြက်ကက်းထစောငို့်ထရှောက်ထ ်း ထဂဟော ခပပပင်ထပပောင််းလမမျော်းက်ု
ထလ်းစော်းမ၊ ဂရ်ု စ်ု က်မနှ ငို့် ဂ်ု ဏ်ြကခ ောပြငို့်

စမ််းအင်က်ု လြုံ်ု ခြြုံ ၊ က်ုန်ကျစ တ် တတ်န်ု င်ထစ န်နှငို့်
စတ်ြျထစ န် ထ ောင်ရက်ထပ်းပြင််း

လယြုံ ပြငို့် NDIS အော်း အပပညို့်အဝ

န်ပ်ု ြုံ ထငြျထပ်း န်နှငို့် ြက်ကက်း သြစထသတ်းလျပပည်ြူမျော်းအော်း

လယြုံ တ်ု ်းပမငို့်ထပ်းပြင််းပြစ်ြညို့် ၎င််း၏

ည်မှန််းြျက်က်ု ထအောင်ပမင်ထစ န် ပြုံို့ ပ်ု ်းကူ ညထပ်းပြင််း

•

န်ပ်ု ြုံ ထငြျထပ်းပြင််းအော်းပြငို့် မြန်စမ််းြူ မျော်းက်ု ပြုံို့ ပ်ု ်းထပ်းပြင််း

စ်ု က်ပျို်းထ ်းလ်ု ပ်ငန််း ကဏ္ဍအထနပြငို့် ၂၀၃၀ ြ်ုနှ စ်မတ်ု င်မ
ထ်ု တ်လ်ုပ်မ $100

တ်ု ို့က်ု တ်ု ်းပမငို့်ထပ်းပြင််းအော်းပြငို့် သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံ၏
ကျန််းမောထ ်းက်ု ကောကယ်ထပ်းပြင််း

ကျွန်ု ်ပ်တ်ု ို့၏ အမျို်းြော်း လြုံ်ု ခြြုံ ထ ်းနှ ငို့် ဥပထဒ အောဏော
ြက်ထ ောက်ထစြညို့် စမ််းထ ောင် ည်မျော်း၌

လယြုံ အပါအဝင်ပြစ်ြည်

ကောကယ်ထ ်းထ်ု ်း အစအစဥ်၌ ထနောက်ထပ် င််းနှ ်းပမိုပ်နှြုံပြင််း

•

ကထလ်းထန််း က်ုန်ကျစ တ် တတ်န်ု င်မက်ု ြက်ြောထပ်းထစပြင််း
အော်းပြငို့်နှငို့် အလ်ု ပ်အက်ု င်နှငို့် အမျို်းြမ်းမျော်း၏ ထငထသက်း

မရှမပြစ် လ်ု အပ်ြညို့် ဝန်ထ ောင်မမျော်းက်ု အောမြြုံ ပြင််း

•

အမျို်းြမ်းမျော်း၏ ကျန််းမောထ ်း ဝန်ထ ောင်မမျော်း၏ ယူ န်ု င်မနှ ငို့်

စ်းပော်းထ ်း ်ု င် ော လြုံ်ု ခြြုံ ထ ်းက်ု ထတောငို့်တင််းြ်ု င်မောထပ်းပြင််း

သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံ ဒဂျစ်တလ် စ်းပော်းထ ်းက်ု ကက်းထော်း န်
ကျွန်ု ်ပ်တ်ု ို့၏ အထြ်ု က် အြြုံ

သြစထသတ်းလျန်ု င်ငြုံ အလ်ု ပ်ြင်ထန ောမျော်းမှ ော လင်ပ်ု င််း ်ု င် ော
အထနှ ောငို့်အယှ က်ထပ်းမမှ ကင််းရှင််းထသကောင််း ထြြျောထပ်းထစပြင််း

အြျန်ထပ်တ်ု ်းပမငို့်ထပ်းပြင််း

•

အမျို်းြမ်းမျော်းနှ ငို့် ကထလ်းမျော်းအထပေါ် အသကမ််းြက်မက်ု
ထပြရှင််းထပ်းပြင််း

ကောလနှ ငို့် အမ်အြစ် အောမြြုံ (New Home Guarantee) က်ု

•

ကျွန်ု ်ပ်တ်ု ို့၏ မူ ကကထကျောင််းမျော်း၌ င််းနှ ်းပမိုပ်နှြုံပြင််း

အမျို်းြမ်းမျော်း၏ လြုံ်ု ခြြုံ ထ ်းနှ ငို့ ် စ်းပော်းထ ်း ်ု င် ော လြုံ်ု ခြြုံ ထ ်း

အြန်ြက်ြောြငို့် က်ု ထနောက်ထပ် $20.7

•

လယြုံ

ရှောြူ မျော်းအြ်ု ို့ $2,160 ကကယ်ဝလောပါြည်။
ပြုံို့ ပ်ု ်းထပ်း န် ြနို့်မှန််းထပြက်ုန်ကျထငမျော်းအထပေါ်

•

စတ်ပ်ု င််း ်ု င် ော ကျန််းမောထ ်း ထစောငို့်ထရှောက်မနှ ငို့် မမက်ု ယ်

•

ကျွန်ု ်ပ်တ်ု ို့၏ ထဒြမျော်း၏ အလော်းအလောက်ု ြငို့်ထပ်းပြင််း

•

ြ ောဝ ထ ်းဒဏ်မျော်းထသကောငို့် ထြ်ု က်ြြုံ ြညို့် လူ မ
အြ်ု င််းအဝ်ု င််းမျော်းအော်း ပြုံို့ ပ်ု ်းကူ ညထပ်းပြင််း
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