ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ – ਰੇਟਸ (ਕਰ) ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ

ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਦੇ ਲਿਚ ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਪਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਕਰ (ਰੇਟ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬੁਲਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਖਰਲਚਆਾਂ ਲਿਚ ਮਦਦ ਲਮਲ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲ ਪੂਰੀ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਦੇ ਲਿਚ ਰੇਲਟਿੰਗ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਿਿੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਨਆਦੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਲ
ੱ ਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਲਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਲਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਲਕ ਲਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿਚ ਰੇਟ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਕੁ ਲ ਰਕਮ ਦਾ
ਲਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ਿੰ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਲਮਲ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ
ਰੇਟ ਨੂ ਿੰ ਸਥਾਲਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਬਨਾਮ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਕਰ ਨੂ ਿੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲਕ
ਸਿੰਪਤੀ ਮਾਲਲਕ ਲਕਿੰਨਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਤੀ ਕਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਲਕਸਮ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕਾਨੂ ਿੰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂ ਿੰਨ 1989 ਦੇ ਤਲਹਤ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਕਰ ਅਤੇ ਿੀਸਾਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਰਲਥਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂ ਿੰ Know your Council ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਲਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Compare Councilssss
ਭਾਗ ਦੇ ਲਿੱਚ ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, service area ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਲੱਕ ਕਰੋ, ਲਿਲਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਿਰ ਸੂਚੀ ਲਿਚੋਂ ਲਤਿੰਨ ਹੋਰ ਇਕੋ ਲਜਹੀਆਾਂ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਲਬਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਕਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਚਾਰ ਲਕਸ਼ਤਾਾਂ ਦੇ ਲਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਿਾਰ ਦੇ ਲਿਚ
ਭੁ ਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲਗਆ ਕੌਂਸਲ ਦੁ ਆਰਾ ਲਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਬਰ, ਨਿਿੰਬਰ, ਿਰਿਰੀ, ਮਈ ਦਾ ਅਿੰਲਤਮ ਲਦਨ ਲਕਸ਼ਤ
ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਿੰਲਤਮ ਲਦਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਜਥੇ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ 15 ਿਰਿਰੀ
ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਤੇ ਇਸ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਲਿਕਲਪਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਾਭ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿੰਲਤਮ ਲਮਤੀ
ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਇਸਦਾ ਿੇਰਿਾ ਕਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਰ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ
ਕਰ ਲਜਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਲਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਜਸਦੇ ਤਲਹਤ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਲਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਿ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਨਾ ਲਕਸੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਲਤਿੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਰੇਟਾਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਕਚਲਹਰੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਪੈਲਸਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂ ਿੰ ਿੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਲਕੀਅਤ
ਹਾਲਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਾਨੇ ਦਾ ਜਿਆਿ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਇਹ ਸੁਲਨਸਲਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁ ਸੀਂ ਤੁ ਰਿੰਤ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿੰਮ ਕਰੋ। ਲਜਹੜੇ
ਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿੀਸਾਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂ ਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸਨੂ ਿੰ ਉਸ ਲਮਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਲਕ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਭਰਨ ਦੀ ਅਿੰਲਤਮ ਲਮਤੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਜ ਰੇਟ ਕਾਨੂ ਿੰਨ 1983 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਜ ਰੇਟ ਤਲਹ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।

Rates and charges_Punjabi_250618_version_FTP upload

ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ – ਰੇਟਸ (ਕਰ) ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ
ਆਰਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਜਾਇਜ਼ ਆਰਲਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਿਚ ਕੌਂਸਲ ਨਾ ਲਦੱਤੇ ਕਰਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨਾਾਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਲਹੱਸੇ ਨੂ ਿੰ ਮੁਆਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਲਧਤ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੁਦ
ਿੰ ੀ ਹੈ ਲਜਸ ਤੇ ਮੁਆਿੀ ਚਾਹੁਣ ਿਾਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੁ ਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਆਿੀ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਆਪਣੇ ਕਰਾਾਂ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਲਿਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਛੋਟ ਿਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋ ਤਾਾਂ ਕੌਂਸਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਲਹਿੰਗਾਈ ਲਿੱਚ ਿਾਧੇ ਦੁ ਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਰਕਮ ਨੂ ਿੰ ਲਨਸਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਲਕ ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਕੌਂਸਲ ਕੁ ਝ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਦੇ ਲਿਚ ਮੁਆਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂ ਿੰ ਿਧਾਉਣ ਦਾ
ਿੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਦੇ ਕਰਾਾਂ ਲਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਲਿਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ
ਨੂ ਿੰ 1800 658 521 ਉਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ
ਕੌਂਸਲ ਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿੀਸਾਾਂ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਜਾਾਂ ਛੋਟ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਲਤਹਾਲਸਕ, ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਲਧਤ, ਅਰਕੀਟੈਕਚਰਲ
ਜਾਾਂ ਲਿਲਗਆਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਿਾਲੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਦੇ ਲਿਚ ਉਲਚਤ ਲਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਉੱਲਚਤ’
ਲਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਆਰਲਥਕ ਲਿਕਾਸ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਲਧਤ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਲਮਲ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਮਤੇ ਜੋ ਅਲਜਹੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਕ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂ ਿੰ
ਲਾਭ ਲਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ।

ਕੌਂ ਸਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਜਕਿੇਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਲਕ ਆਮ ਕਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਕਿੰਨਾ ਿਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂ ਿੰ ਲਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੌਂਸਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲਿਚ ਸਮਾਲਜਕ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਧਆਨ ਲਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿੀ ਲਧਆਨ
ਰੱਖੇਗੀ ਲਕ ਿਧੇ ਹੋਏ ਕਰ, ਕਰ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਲਆਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ ਲਕਿੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਿਚ ਕਰ

ਲਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਮ ਰੇਟਾਾਂ ਦੇ ਤਲਹਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਕੁ ਲ ਰਕਮ ਨੂ ਿੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਿੰਲਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲਿਚ ਆਈ ਕੀਮਤ ਨੂ ਿੰ "ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਕਰ" ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੁ ਆਰਾ ਕਰਾਾਂ ਦੇ ਲਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਲਨਰਧਾਲਰਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਲਹਤ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਲਨਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ:
ਜੇ ਕੌਂਸਲ 10 ਲਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁ ਲ ਆਮਦਨੀ ਨੂ ਿੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਦੇ ਲਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਾਂ
ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਕੁ ਲ ਮੂਲ ਸੁਧਾਲਰਆ ਮੁੱਲ 2.380 ਲਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਕਰ ਨੂ ਿੰ 10 ਲਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂ ਿੰ 2.380
ਲਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੰਡ ਕਰਕੇ ਲਹਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਕ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ 0.0042 ਸੈਂਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਕੁ ਲ ਮੁੱਲ ਿਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਰੇਟ ਨੂ ਿੰ ਘਟਾ ਲਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ – ਰੇਟਸ (ਕਰ) ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ
ਸੰ ਪਤੀ ਕਰ ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂ ਿੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਕਰ ਦੇ ਤਲਹਤ ਇੱਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਤੀ
ਦਾ ਸੁਧਾਲਰਆ ਮੁਲ
ੱ $250,000 ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਕੌਂਸਲ ਕਰ 0.0042 ਸੈਂਟ ਤੇ ਲਨਸਲਚਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਰ $1050 ($250,000 x
0.0042) ਹੋਿੇਗਾ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਨੋ ਲਟਸ ਲਿੱਚ ਖਾਸ ਿੇਰਿੇ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰਾਾਂ ਦਾ ਲਹਸਾਬ ਲਕਿੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰ ਪਤੀ ਮੁੁੱ ਲ ਦਾ ਜਨਰਧਾਰਨ
ਸਿੰਪਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਲਨਰਧਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਿਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਲਜਸਨੂ ਿੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਜਾਾਂ State Valuer
General ਦੁ ਆਰਾ ਲਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਿਅਕਤੀ ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ State Valuer
General ਦੇ ਤਲਹਤ ਹਰੇਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਮਿੰਡੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਨਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਾਨੂ ਿੰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਤੋਂ ਦੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂ ਿੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਕਰ ਲਬਲ ਦੇ ਲਿਚ
ਲਦਖਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ ਲਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਭਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ
ਿੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਲਿਚ ਬਦਲਾਿਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਕੌਂਸਲ ਿੱਧ ਆਮਦਨੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਅਕਤੀਗਤ
ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਰਾਾਂ ਦੇ ਲਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ਿੰ ਕੌਂਸਲ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਿਚ ਸ਼ਾਲਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਿਅਕਤੀ ਲਤਿੰਨ ਤਰੀਲਕਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਮੂਲ ਸੁਧਾਲਰਆ ਮੁਲ
ੱ - ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦਾ ਕੁ ਲ ਮਿੰਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ

•

ਕੁ ੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲ
ੱ - ਇੱਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਕਰਾਏ ਦਾ ਿਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ (ਕਾਨੂ ਿੰਨ ਦੁ ਆਰਾ, ਿਪਾਰਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ
ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 5% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 5%)

•

ਥਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲ
ੱ - ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਸਰਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ

ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਮੁਲ
ੱ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ ਅਨੁ ਲਚਤ ਜਾਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਿਚ ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸ਼ਾਲਮਲ ਹੈ।

ਜਭੰ ਨਤਾਸੂਚਕ (ਜਡਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ) ਕਰ

ਲਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਕਰ ਉਹ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਲਜਥੇ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਿਰਗਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਕਰ
ਲਨਰਧਾਲਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਲਜ਼ਆਦਾ
ਲਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਿਪਾਰਕ ਜਾਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਿੱਖ
ਿੱਖ ਿਰਗਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਚ ਘੱਟ ਜਾਾਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹ।
ਲਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਕਰਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਜ਼ਆਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਾਾਂ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ – ਰੇਟਸ (ਕਰ) ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ
ਿੱਧ ਲਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਕਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੁ ਆਰਾ ਲਨਸਲਚਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਰੇਲਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਲਿਕਟੋਰੀਆ ਿੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿੰਤਰੀ ਦੇ ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ
ਰੇਲਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂ ਿੰ ਿੇਖੋ।

ਸੇਿਾ ਕਰ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ

ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਕਰ ਜਾਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਿਾ ਕਰ ਖਾਸ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਕੌਂਸਲ ਕੇਿਲ ਕੂ ੜੇ ਦੇ ਸਿੰਕਲਨ, ਰੀਸਾਈਕਲਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਨਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਿੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਜਸ ਦੁ ਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂ ਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਨਰਧਾਰਨ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਕਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਨਰਧਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਲਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਿਰਗਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਿੱਖ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੂ ੜੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੂ ੜੇ ਦੇ ਡੱਲਬਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਪਾਜਲਕਾ ਫੀਸ

ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਿੀਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਿੀਸ ਹੈ ਲਜਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਲਧਕਾਰ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਸੱਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਿੀਸ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੁ ਲ ਰਕਮ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਾਾਂ ਦੀ ਕੁ ਲ ਰਕਮ ਤੋਂ 20% ਤੋਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੈਅ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਨਸ਼ਲਚਤ ਕਰਨਾ ਲਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰ
ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਖਰਲਚਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਲਜਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਕੁ ਝ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਨਾਮਾਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਲਕ ਤੈਅ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਿੀਸ
ਦੇ ਲਈ ਲਕਹਲੜਆਾਂ ਖਰਲਚਆਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਖਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਖਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿੀਸਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਲਕਓਂਲਕ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿੰਮਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਲਮਤ ਕਰ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਲਕਸੇ ਿੀ ਕੌਂਸਲ ਸੇਿਾ ਜਾਾਂ ਕਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਹੋ
ਸਕੇ ਜੋ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਲਕਾਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਖਾਸ ਕਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੀਸਾਾਂ ਦੇ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਦੇ ਲਿਚ ਿੁ ੱਟ ਪਾਥਾਾਂ, ਸੜਕਾਾਂ, ਕਿੰਲਢਆਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਲਆਾਂ ਜਾਾਂ ਡਰੇਨਾਾਂ ਦੇ ਲਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਚ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਜਿੇਂ ਲਕ ਲਿਲਗਆਪਨ, ਮਿੰਡੀਕਰਨ ਜਾਾਂ ਆਰਲਥਕ ਲਿਕਾਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਪਾਰਕ ਿਪਾਰਾਾਂ ਦੇ ਲਈ)।
ਕੌਂਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਿੀਸ ਲਨਸਲਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੀਸਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਨਸਲਚਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਿੀਸ ਖਾਸ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਪਾਤ
ਿਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਲਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਬਿੰਲਧਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਿੀਸ ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਉਸਨੂ ਿੰ
ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਕਿੰਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਉਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਲਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਾਸ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਪਰਸ੍ਤਾਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲਹਸਾਬ ਕਰੇਗੀ ਲਕ ਸੜਕ ਦੇ
ਲਨਰਮਾਣ ਦਾ ਲਕਿੰਨਾ ਲਹੱਸਾ ਲਾਭ ਿਜੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਾਂ ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ (ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਡਰੇਨੇਜ, ਘੱਟ ਲਮੱਟੀ, ਬੇਹਤਰ ਪਹੁਿੰਚ

ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ – ਰੇਟਸ (ਕਰ) ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਲਜ਼ਆਦਾ)। ਕੌਂਸਲ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਲਹੱਸੇ ਦੇ ਤਲਹਤ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਕੁ ਲ ਅਨੁ ਪਾਤ ਨੂ ਿੰ ਸੀਲਮਤ ਕਰੇਗੀ ਲਜਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਲਮਆਰ ਲਨਸਲਚਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਲਕ ਲਕਿੇਂ ਕਰ ਜਾਾਂ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਪਰਭਾਲਿਤ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਲਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਲਿਚ ਿਿੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂ ਿੰ ਸਮਝਣਾ ਲਕ ਲਕਿੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਿਿੰਲਡਆ ਲਗਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਲਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਹੋਰ ਲਜ਼ਆਦਾ ਿੇਰਿੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਖਾਸ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਜਿਚ ਅੰ ਤਰ
ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਿੀਸ ਦੇ ਲਿਚ ਅਿੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਰਕਮ, ਦੇਣਦਾਰ
ਲਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਪਰਭਾਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਲਧਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਾ ਿੀਸ ਦੇ ਲਿਚ ਅਿੰਤਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਪਲਹਲਾਾਂ ਲਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਹੁਣ
ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਜਾਾਂ ਜੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ ਲਿਚ ਕੋਈ ਅਿੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਉਸ ਅਿੰਤਰ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 223 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਕਾਨੂ ਿੰਨ ਦੁ ਆਰਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਜਾਾਂ
ਿੀਸ ਦਾ ਪਰਸਤਾਿ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਕੌਂਸਲ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂ ਿੰ ਲਟੱਪਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗੀ ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕੋਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਧਆਨ ਲਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਲਜਸਨੂ ਿੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ 28 ਲਦਨਾਾਂ ਦੇ ਲਿਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ
ਕੌਸਾਂਲ ਸਬਲਮਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਬਾ ਸਮਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਿੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁ ਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੋ ਲਤਹਾਈ ਲਹੱਸੇ ਤੋਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਪਰਭਾਲਿਤ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਲਧਕਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਛ
ੱ ਸਕਣ। ਜੇ 28 ਲਦਨਾਾਂ ਦੇ ਲਿਚ
ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿੰਪਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਸਾਂਲ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਿੀਸ ਨੂ ਿੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਧੀ
ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਿਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਸਹਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਸਲਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਲੋ ਕ ਲਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਿੀਸ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ Victorian Civil
Administrative Tribunal (VCAT) ਨੂ ਿੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਨੁ ਿਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁ ਿਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ
(TIS) ਨੂ ਿੰ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ
131 450 ਤੇ TIS National ਨੂ ਿੰ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਅਿੰਦਰ) ਜਾਾਂ www.tisnational.gov.au ਤੇ ਜਾਓ।

