
 

 

Mga halaga ng lupa sa NSW 
Ang Valuer General ay nag-isyu ng 1 Hulyo 2019 na mga halaga 
ng lupa para sa mahigit sa 2.6 milyong mga propyedad sa buong 
NSW. Gagamitin ng mga Konseho ang mga bagong halagang ito 
upang itakda ang mga rate mula 

1 Hulyo 2020. 

Ang 2019 na mga halaga ng lupa ay sumasalamin sa merkado 
ng propyedad simula noong 1 Hulyo 2019. Ang mga halagang 
ito ay hindi apektado ng huling 2019 at maagang 2020 na 
mga bushfire o ng COVID-19 na pandemya. 

Ang mga benta ng propyedad mula sa mga 1 Hulyo 2019 
ang pinakamahalagang salik (factor) na isasaalang-alang 
upang matukoy ang mga halaga ng lupa. Mahigit sa 57,000 
na mga benta ang sinuri upang matukoy ang 1 Hulyo 2019 
na mga halaga ng lupa. 

Marami ka pang makikitang impormasyon tungkol sa 2019 na 
mga halaga ng lupa para sa tirahan, komersyal, industriyal at 
rural na mga propyedad sa aming mga buod ng halaga ng lupa sa 
valuergeneral.nsw.gov.au. 

Mga halaga at rate ng lupa 
Ang Valuer General ang tumutukoy sa mga halaga ng lupa na 
gagamitin ng  mga konseho upang ipamahagi ang mga rate sa 
mga lugar ng kanilang lokal na pamahalaan. Ang Valuer General 
ay hindi nagtatakda ng mga rate para sa mga konseho. 

Ang pagbabago sa halaga ng lupa ay hindi nangangailangang 
humantong sa pagbabago nang mga rate. 

Ang Local Government Act 1993 ay nagbibigay ng flexibility sa 
isang konseho upang magbigay ng isang istruktura ng rating na 
mamamahagi ng mga rate sa pagitan ng kanyang mga ratepayer. 
Maaaring piliin ng isang konseho ang kombinasyon ng mga rate, 
singil at bayarin at mga patakaran ng pagpepresyo na angkop 
para sa lugar at komunidad nito. 

Para sa karagdagang kaalaman kung paano kinakalkula ang 
iyong mga rate, kontakin lamang ang inyong konseho. 
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Bagong Valuer General para sa NSW 
Si Dr David Parker ay hinirang na Valuer General ng 
Gobernador ng NSW at pamumunuan na ngayon sa ang 
sistema ng pagtatasa ng halaga ng NSW. 

Si Dr Parker ay may malawak na karanasan sa mga 
sistema ng pagtatasa ng halaga ng lupa at sapilitang pag-
aangkin (compulsary acquisition), bilang Acting 
Commissioner of the Land and Environment Court at 
Professor ng Property sa University of South Australia. 

Ang mga pangunahing responsibilidad ng Valuer General 
ay nakasaad sa Valuation of Land Act 1916 and Land 
Acquisition (Just Terms Compensation) Act 1991. 

Mahigpit na tututukan ni Dr Parker ang  pagpapatupad 
ng mga Batas, transparensiya, mga Pangako ng Serbisyo 
sa Kostumer (Customer Service Commitments) ng 
Pamahalaang NSW at pagpapanatili ng  pagiging 
independiyente ng papel ng Valuer General. 

Pagiging independiyente ng Valuer General 

Ang Valuer General ay independiyente sa Pamahalaang 
NSW, na nagtatakda ng mga buwis sa lupa, at konseho, na 
nagtatakda ng mga rate. 

Ang independensiya na ito ay mahalaga dahil malinaw na 
pinaghihiwalay nito ang pagpapasiya sa mga halaga ng 
lupa mula sa paggamit ng mga ito ng Pamahalaang NSW 
at ng mga konseho para sa pagbubuwis at rating. 

Ang Valuer General ay tumitiyak na ang mga halaga ng 
lupa ay pinagpapasyahan nang walang kinikilingan at 
batay sa ebidensiya, gamit ang impormasyon sa mga 
benta ng propyedad. 
Ang epekto sa rating at pagbubuwis ay hindi 
isinasaalang-alang sa pagpapasya sa mga halaga ng lupa. 

Pagtatasa ng halaga ng rural na lupa 

Inihahanda ng mga valuer ang mga worksheet para sa karamihan 
ng mga rural na propyedad upang ipakita kung paano kinakalkula 
ang halaga ng lupa. 

Ang mga worksheet, kung mayroon, ay kasama na ngayon 
bilang bahagi ng aming information kit para sa mga  rural na 
propyedad. Makukuha mo ang mga information kit sa 
valuergeneral.nsw.gov.au o sa pamamagitan ng pagtawag sa 
1800 110 038. 

komentaryo kung paano tinasa ang halaga ng 
component 

• 

isinasaalang-alang ang mga benta ng propyedad 
upang matasa ang halaga ng component 

• mga pagtatasa ng halaga para sa representatibong  
mga propyedad sa component. 

• Pagpapabuti ng transparensiya 
Mga component report 

Ang standard na paraan para sa pagpapasya sa mga 
halaga ng lupa sa NSW ay ang component system of 
mass valuation, kung saan ang mga propyedad ay 
ginugrupo para sa mga layunin ng pagtatasa ng halaga. 

Maaari mong ma-access ang mga component report at 
higit pang impormasyon sa valuergeneral.nsw.gov.au. 

Kabilang sa mga component report ang: 

http://valuergeneral.nsw.gov.au/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mga kontratistang tagatasa ng halaga 

Ipinapatrabaho ng Valuer General sa mga kontratistang 
tagatasa ng halaga ang mga serbisyo sa pagtatasa ng halaga. 
Ang NSW ay nahahati sa 18 na mga nakontratang rehiyon na 
kasama ang isa o higit pang mga lugar ng lokal na 
pamahalaan. 

Ang mga kontratista ay pinili sa pamamagitan ng proseso ng 
tender na bukas na merkado at sumusunod sa mahigpit na 
mga patnubay sa pagkuha (procurement) para sa mga 
pampublikong-sektor na mga ahensya. Makikita mo ang 
listahan ng mga kontratista na nagbibigay ng mga halaga ng 
lupa sa valuergeneral.nsw.gov.au.

Mga serbisyo ng NSW 

Maaari mo na ngayong ma-access ang impormasyon sa 
pagtatasa ng halaga ng lupa at mga serbisyo sa online mula sa 
website ng Valuer General sa pamamagitan ng Serbisyo NSW. 
Maaari mo ring gamitin ang mga digital self-service kiosk sa mga 
Service NSW centre. Ang mga opisyal sa serbisyo ng kostumer 
ng Service NSW ay maaaring makatulong sa pagkumpleto mo 
ng mga serbisyong online ng Valuer General sa mga service 
centre o sa telepono. 

Maaari ka ring magparehistro upang makatanggap ng iyong 
Abiso sa Pagtatasa ng Halaga sa elektronikong paraan sa 
pamamagitan ng iyong MyService account o sa Service NSW 
center. 

Mga imprastraktura at mga halaga ng lupa 
Ang impluwensiya ng bago o na-upgrade na imprastraktura ng 
Pamahalaan ay nakitaan ng positibong mga epekto sa 1 Hulyo 2019 
na mga halaga ng lupa. 

Ang pagtaas sa mga halaga ng lupang komersyal at pang-
industriya sa Western Sydney ay kitang-kita, kung saan may mas 
mataas na hiling (demand) para sa lupa na naimpluwensyahan 
ng pagkakaroon ng access sa mga pangunahing kalsada at mga 
proyektong imprastraktura sa tren at ng ipinanukalang Western 
Sydney Airport sa Badgerys Creek. 

Ang halaga ng komersyal at pang-industriyang lupa sa 
Central Coast at Hunter ay nadagdagan din ang 
impluwensiya dahil sa pinagbuting pag-access sa Sydney at 
Newcastle dahil sa North-Connex tun
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mga patakarang 
nagpapaliwanag kung 
paano ginagawa ang mga 
pagtatasa ng halaga 

• mga benta ng propyedad 

• mga anunsyo. 
• 

• mga halaga ng lupa 
mga buod ng halaga ng lupa 
para sa mga kalakaran 
(trends) at pagkilos ng 
halaga 

mga papel-kaalaman 

• 

• 

Kailangan mo ba ng karagdagang 

impormasyon? 

Kalidad ng datos 

Ang Rehistro ng mga Halaga ng Lupa (Register of Land 
Values) ang opisyal na talaan ng mga halaga ng lupa sa 
NSW. Ito ay naglalaman ng impormasyon ng propyedad 
at mga halaga ng lupa para sa lahat ng lupa sa NSW. 

Ang impormasyon na nasa rehistro ay sumasailalim sa 
regular na pagrerepaso sa katiyakan ng kalidad upang 
masiguro ang kawastuhan nito. 

Noong 2019, ang mga espesyalista sa datos ng lupa (land 
data) ay nagrepaso ng 70,000 na mga tala ng pagmamay-ari 
na nasa rehistro upang matiyak na ang impormasyon ay 
tumutugma sa nakarehistrong titulo para sa propyedad. 

Pag-aaral sa bushfire  
Sa hulihan ng  2019 at maagang 2020, natupok ng mga bushfire 
ang mahigit 5.4 milyong ektaryang lupa sa NSW. Kasunod ng krisis 
na ito, ang Valuer General ay nagkumpleto ng pag-aaral  kung 
paano naapektuhan ng mga bushfire ang mga halaga ng lupa 
noong nakaraan. 

Napag-alaman sa pag-aaral na ang epekto ng mga apoy na ito sa 
mga halaga ng lupa ay depende sa hanay ng mga salik (factors) 
kabilang ang ang: 

• lokasyon ng mga propyedad sa mga lugar na 
apektado ng bushfire  

• proporsyon ng mga propyedad na nasira 

• antas ng hiling (demand) para sa lupa sa lugar na ito. 

Ang epekto sa mga halaga ng lupain ay nag-iiba-iba mula sa  
maliit o walang pagbabago hanggang sa 30% na pagbaba sa 
halaga ng lupa. 

Ang pag-aaral ay isasaalang-alang kapag nagpapasya ng 
mga halaga ng lupa para sa mga lugar na apektado ng 
bushfire. 

Ang pag-aaral ay makukuha sa valuergeneral.nsw.gov.au. 

Pinahahalagahan namin ang iyong 

feedback 

Ang iyong feedback ay tumutulong sa aming mapagbuti 
ang sistema ng pagtatasa. 

 

Kailangan mo ba ng interpreter? 
Pakitawagan ang TIS National sa 131 450 at hilingin sa kanila na tawagan kami sa 1800 110 

038. Ang mga isinaling newsletter ay makukuha sa valuergeneral.nsw.gov.au 

para sa impormasyon kung paano 
makatanggap ng iyong Abiso sa Pagtatasa ng 
Halaga sa email 

upang i-update ang iyong address sa koreo 
upang makatanggap ng iyong Abiso sa 
Pagtatasa ng Halaga. 

• 

• 

I-update ang iyong impormasyon 

Bisitahin ang valuergeneral.nsw.gov.au: 

Makipag-ugnayan sa amin 

1800 110 038 

Lunes hanggang Biyernes  8:30nu - 5:00nh 

Valuer General NSW PO Box 

745 

Bathurst NSW 2795 

valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

http://valuergeneral.nsw.gov.au/
http://www.service.nsw.gov.au/
http://www.valuergeneral.nsw.gov.au/
mailto:valuationenquiry@property.nsw.gov.au
mailto:valuergeneral@ovg.nsw.gov.au

