
Pahayagang-liham mula sa NSW Valuer 
General 
Enero 2020 

1 Hulyo 2019 mga halaga ng lupa  
Ang Valuer General ay mapapalabas ng mga halaga ng lupa para sa 2.6 milyong mga propyedad 
sa  buong NSW sa 8 Enero 2020. Ang mga halaga ng lupa ay para sa halaga ng lupa lamang at 
sumasalamin sa merkado ng propyedad noong 1 Hulyo 2019.  
Makikita mo ang higit pang impormasyon tungkol sa pagkilos ng mga halaga ng lupang pantirahan, 
pang-komersyo, pang-industriya at rural sa aming mga buod ng halaga ng lupa, na makukuha sa 
valuergeneral.nsw.gov.au.  
Kabilang sa mga buod ang: 
• 
• 

• 
• 

•

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

mga kalakaran sa halaga ng lupa 
median na mga halaga ng lupa at mga 
presyo ng pagbebenta 

karaniwang mga halaga ng lupa  
mga ulat sa pagtatasa ng halaga 
(valuation).  

Pagbebenta ng propyedad 
Ang mga pagbebenta ng propyedad ang pinakamahalagang salik (factor) na isasaalang-alang ng 
mga tagatasa ng halaga (valuers) sa pagtukoy ng mga halaga ng lupa. Sa proseso ng pagtatasa 
ng halaga noong 2019, sinuri ng mga tagatasa ng halaga ang malawak na hanay ng mga 
pagbebenta ng propyedad na naganap noong mga 1 Hulyo 2019. 

Maaari mong mahanap ang impormasyon sa pagbebenta sa valuergeneral.nsw.gov.au, kabilang 
ang: 
 mga ulat sa pagtatasa ng halaga ng mga pagbenta na nagpapakita ng mga pagbenta na sinuri 

sa panahon ng proseso ng pagtatasa ng halaga sa inyong lugar 
mga pagbenta ng propyedad mula sa buong NSW.   

Mga halaga ng lupa at mapa ng mga pagbenta ng propyedad 
Gamitin ang bagong mga halaga ng lupa at mapa ng mga pagbenta ng propyedad sa 
valuergeneral.nsw.gov.au upang mahanap ang: 

mga halaga ng lupa para sa huling limang taon 
impormasyon sa pagbenta ng propyedad sa antas ng kalye at kanugnog (suburb) para sa 
huling limang taon 
impormasyon sa pagbenta ng propyedad para sa mga indibidwal na propyedad mula 2001.  

Mga halaga ng lupa at mga rate 
Ang Valuer General ay nagbibigay sa mga konseho ng bagong mga halaga ng lupa nang hindi 
bababa sa bawat ikatlong taon. Ginagamit ng mga konseho ang mga halagang ito ng lupa upang 
makalkula at maipamahagi ang mga rate.   

Maaaring kalkulahin ng mga konseho ang mga rate batay sa halaga ng lupa ng iyong propyedad, 
nang: 

mag-isa (ngunit kung minsan ay napapailalim sa minimum na halaga), o 
sinamahan ng isang fixed na halaga.  

Kung tumaas ang halaga ng iyong lupa, hindi ito nangangahulugan na ang iyong mga rate ay 
tataas din, dahil nakasalalay ang mga ito sa: 

istruktura ng pag-rate ng inyong konseho 
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• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

sa mga limitasyon sa pagtataas na itinakda ng Independent Pricing and Regulatory Tribunal 
(IPART). 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga rate, kontakin lamang ang inyong konseho.  

Huwag gumamit ng papel  
Kung ikaw ay may sariling propyedad bilang isang indibidwal o negosyo, maaari mo na ngayong 
piliin na matanggap ang iyong Abiso ng Pagtatasa ng Halaga sa pamamagitan ng email. 
Magagawa mong ma-access ang iyong elkctronikong Abiso ng Pagtatasa ng Halaga sa anumang 
device. 

Upang magparehistro pumunta sa valuergeneral.nsw.gov.au.

Sa iyong wika 
Mayroon kaming isang hanay ng mga isinalin na materyal na makukuha sa aming website kabilang 
ang: 

impormasyon tungkol sa Valuer General, mga halaga ng lupa at sapilitang pag-ari (compulsary 
acquisition) 
mga pampublikong pahayag, na kinabibilangan ng buod ng pagkilos ng mga halaga ng lupa sa 
buong estado 
ang pahayagang-liham ng Valuer General, na may mga balita tungkol sa sistema ng pagtatasa 
ng halaga sa NSW. 

Pagtatasa ng halaga lupa nang magkakasama 
Kadikit na lupa 
Magagawa naming tasahin ang halaga ng kadikit na mga piraso o parsela ng lupa nang 
magkakasama upang makatanggap ka ng isahang pagtatasa ng halaga para sa rating at 
pagbubuwis.  
Maaari naming tasahin ang halaga ng kadikit na mga parsela ng lupa nang magkakasama kung 
ang mga ito ay: 

pag-aari ng iisang tao 
walang bahaging pinapaupahan  
hindi iniakma para sa hiwalay na paggamit.  

Pambukid (Rural)  
Maaari rin naming tasahin ang halaga ng magkakahiwalay na mga parsela ng lupang pambukid 
nang magkakasama kung ang lupa ay itinuring bilang isang holding para sa agrikultura o 
pagpapastol.  
Makipag-ugnay sa amin o punan ang pormularyo ng kahilingan sa pagsasama (amalgamation 
request form) sa valuergeneral.nsw.gov.au upang malaman kung maaari naming tasahin ang 
halaga ng iyong mga parsela ng lupa nang magkakasama.  

Mga pagpapabuti sa Kasiguruhan ng Kalidad  
Gumawa kami ng ilang mga pagpapabuti sa aming programa sa kasiguruhan ng kalidad, kabilang 
ang: 

pagpapakilala ng mga hakbang upang mapabuti ang pagiging wasto ng mga datos na ibinigay 
ng mga kontratista sa pagtatasa ng halaga 
pagpapaunlad ng paggampan ng pamamahala at mga kinakailangan sa pag-uulat 
pagpapahusay ng aming mga pagrepaso ng mga pag-audit at pamamaraan, na tumututok sa 
pamamaraang batay sa risiko.  
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Dinagdagan din namin kung gaano kadalas naming susuriin ang kawastuhan ng mga halaga ng 
lupa at mga datos ng propyedad para sa mga propyedad na mababa ang risiko mula bawat anim 
hanggang sa bawat limang taon.  
Mahahanap mo ang higit pang impormasyon tungkol sa programa sa kasiguruhan ng kalidad 2019 
sa valuergeneral.nsw.gov.au.  

Kailangan mo ba ng karagdagang impormasyon?  
Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng pagtatasa ng halaga sa 
valuergeneral.nsw.gov.au. Ang aming mga patakaran sa pagtatasa ng halaga at mga papel-
pangkaalaman ay nagbibigay ng impormasyon kung paano namin tinatasa ang halaga ng iba't 
ibang uri ng lupa, kabilang ang:

• lupang pambukid 
hinigpitang pamanang lupa • 

• lupang mababa sa marka ng mataas 
na tubig  
lupa na nasa strata scheme.• 

Makipag-ugnayan sa amin 

  
 

1800 110 038 

 Valuation Services 
Property NSW 
PO Box 745 
Bathurst NSW 2795 

@     valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

Pinahahalagahan namin ang iyong 
feedback  
Mangyaring ibahagi sa amin ang iyong 
karanasan. Ang iyong feedback ay tumutulong sa 
amin na mapabuti ang sistema ng pagtatasa ng 
halaga.  

 Valuer General 
PO Box K274 
Haymarket NSW 1240 

@ valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

Kailangan mo ba ng interpreter?  

Pakitawagan ang TIS National sa 131 450 at 
hilingin sa kanila na tawagan ang Property NSW 
sa 1800 110 038.  

Crown sa karapatan ng NSW sa pamamagitan ng                      
Valuer General, 2019. Maaari mong kopyahin, ipamahagi o kaya ay                  
malayang gamitin ang publikasyong ito para sa anumang layunin, hangga’t       
itinuturing mo ang Valuer General bilang nagmamay-ari. 
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