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BUOD NG ULAT 
Bakit kami nagsisiyasat 

1. Nitong nagdaang mga taon, may naririnig ang Ombudsman na mga 
alalahanin mula sa mga ratepayer, tagapayo sa pananalapi at mga 
abugado sa komunidad tungkol sa pagtrato ng mga lokal na konseho sa 
mga taong walang kakayahang magbayad ng kanilang mga bayarin sa 
konseho (council rates). Dahil sa nagbabadyang higit pang paghihirap sa 
pananalapi sa komunidad dulot ng pandemyang COVID-19, nagpasya ang 
Ombudsman na napapanahon na upang siyasatin ang isyu. Ang 
pagsisiyasat ay nakatuon sa lunas ng konseho sa paghihirap ng mga may-
ari ng bahay (mga ratepayer na hindi makabayad ng mga rate sa kanilang 
pangunahing tirahan). 

Ang napag-alaman namin 
2. Lahat ng 79 na konseho sa Victoria ay may kanya-kanyang pamamaraan 

para sa mga ratepayer sa kahirapan sa pananalapi. Para sa mga 
ratepayer, maaari itong humantong sa isang ‘postcode lottery’ - iba't 
ibang mga ratepayer ay makakakuha ng iba't ibang tulong, depende sa 
lugar ng konseho na kanilang tinitirhan. 
 

3. Lahat ng mga konseho ay nag-aalok ng dagdag na kaluwagan (relief) sa 
mga ratepayer sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ang ilang mga 
pandemikong iskema ng konseho ay natapos na at ang iba ay 
kasalukuyang magtatapos sa 2021. 
 

4. Sa labas ng mga pandemikong iskema, pinamamahalaan ng ilang mga 
konseho ang mga isyung ito nang maayos. Ngunit may mga karaniwang 
problema: 
 
• Ang impormasyong pampubliko tungkol sa relief ng konseho para sa 

kahirapan ay maaaring mahirap hanapin. Hindi ito laging malinaw o 
napapanahon. 
 

• Karamihan sa mga konseho ay hinihikayat ang mga ratepayer na may 
kahirapan sa pananalapi na magkaroon ng mga plano sa pagbabayad 
(payment plans), kung saan binabayaran nila ang mga rate nang 
hulugan sa paglipas ng panahon. Ito ang solusyon para sa karamihan, 
ngunit hindi para sa lahat. Ang kasalukuyang mga batas (sa Local 
Government Act 1989 (Vic)) ay nagbibigay din sa mga konseho ng 
kapangyarihan na ipagpaliban o talikdan ang mga rate. Ang ilang mga 
konseho ay hindi sinasabi sa mga tao ang tungkol sa mga pagpipiliang 
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ito. Ang ilan ay tumatangging mag-alok sa kanila o nililimitahan ang 
kanilang kakayahang magamit. 
 

• Sa labas ng mga pandemikong iskema, maraming mga konseho ang 
naniningil ng mataas na interes ng multa (kasalukuyang 10 porsyento) 
para sa mga hindi nabayarang rate. Pinapayagan ito ng Local 
Government Act, ngunit maaari itong magdagdag ng daan-daan o libu-
libong dolyar sa mga utang para sa mga ratepayer na nahihirapan na. 
 

• Maaari ring ihabla ng mga konseho sa korte ang mga ratepayer dahil 
sa mga hindi nabayarang rate at idagdag ang mga ligal na gastos sa 
utang. Kadalasan sinubukan ng mga konseho na makipag-ugnay sa 
mga ratepayer bago gawin ang hakbang na ito, ngunit umaasa sila 
nang husto sa mga taga-kolekta ng utang upang makipag-usap sa 
mga ratepayer. Kailangan ng higit pang pag-unawa kung may 
hinaharap na iba pang mga isyu ang mga ratepayer, tulad ng sakit sa 
pag-iisip o mga epekto ng karahasan sa pamilya. 

5. Sa kabuuan, ang mga kagawian ng konseho para sa paghihirap ay 
hindi mahusay kung ihinahambing sa mga sektor tulad ng enerhiya at 
tubig. Ang mga konseho ay nahuhuli sa pinakamahusay na kagawian. 

Ang inirerekomenda namin 
6. Noong 2020, ang Pamahalaang Estado ay nagtuon sa regulasyon upang 

matiyak ang higit na pagkakapare-pareho sa bagay na ito at magkaroon 
ng isang 'nakikipagtulungan na programa sa pamamahala ng 
pagbabago'. 

7.  Pinag-aaralan ng pagsisiyasat na ito kung paano ito makakamit. 
Inirekumenda nito ang mga pagbabago kasama ang: 

• pinakamababang mga pamantayan para sa rate ng relief sa kahirapan 
sa lahat ng konseho 
 

• ligal na mga kinakailangan para sa mga konseho upang maglathala ng 
impormasyon sa kahirapan, upang malaman ng mga ratepayer ang 
kanilang mga karapatan at mga pagpipilian 
 

• mga caps sa kakayahan ng mga konseho na maningil ng mataas na 
interes sa multa 
 

• mas mahusay na mga ugnayan sa pagitan ng mga konseho at iba pang 
mga sektor, kabilang ang mga tagapayo sa pananalapi at pribadong 
sektor, upang panatilihing nakaagapay sa panahon (up-to-date) ang 
mga konseho sa mahusay na kagawian. 

 

 


