
அன்புள்ள வரி செலுத்துபவருக்கு

2016 இல் மூன்று முன்்னாள ெபபயின்  பகுதிகள இபைநத 
பிறகு, கமபலனாநது நகர ெபப மூன்று சவவ்வறு வரிக் 
கட்டபைப்புகப்ளப் சபறறது, இது உளளூர் அரெனாஙகப் பகுதி 
(LGA) முழுவதும வரிகள எவவனாறு வசூலிக்கப்படுகின்ற் 
என்பதில் ெைத்துவைின்பைபய ஏறபடுத்தியது. ெட்டத்தின் 
கீழ், வரிகப்ள ஒத்திபெக்கும செயல்முபறபயச் ெபப  
்ைறசகனாள்ள ்வண்டியதனாயிருநதது.

இன்றியபையனாத ெமூக ்ெபவகள வழஙகப்படுவபதயும, 
முக்கிய உளகட்டபைப்புகள நிர்வகிக்கப்படுவபதயும 
உறுதி செய்யும அ்த ்வப்ளயில், இநத வரி  ஒத்திபெவு 
செயல்முபறயின் மூலம வரிகப்ள ஒப்பபீட்ட்ளவில் குபறவனாக 
பவத்திருக்கச்  ெபப செயல்படுகிறது

கமபலனாநது நகர ெபபயின் வரிகள செலுத்து்வனாருக்கு 
வரிகள ெைைனாக இருப்பபத உறுதி செய்வதறகனாக நனான்கு 
ஆண்டு வரி ஒத்திபெவு செயல்முபற 1 ஜூபல 2021 அன்று 
சதனா்டஙகப்பட்டது.

ெட்டப்பூர்வைனாக்கப்பட்ட வரிகப்ள ஒத்திபெத்தல் 
செயல்முபறயின் ஒரு பகுதியனாக, குபறநதபடெ குடியிருப்பு 
வரி 1 ஜூபல 2022 முதல் $65 அதிகரிக்கும அத்து்டன் 
அட்டவபையில் இன்றியபையனாத விவரஙகப்ளக்  
கனாட்டப்படடுள்ளபடி 2024/25 வபர சதனா்டர்நது அதிகரிக்கும

ெிறப்பு வரி ைனாறுபனாடுகள ைறறும ்ெபவகப்ளப் 
பரனாைரிப்பதறகனாக அதிகரித்த வருவனாபய நப்டமுபறப்படுத்திய 
பல சபருநகர ெபபகப்ளப் ்பனாலல்லனாைல், கமபலனாநது நகர 
ெபப இநத ஒத்திபெவு செயல்முபறயின் ஒரு பகுதியனாக 
கூடுதல் வரி வருவனாபய (IPART நிர்ையிக்கப்பட்ட வரிபய வி்ட 
அதிகைனாக) உருவனாக்கனாது.

வரலனாறறு ரீதியனாக குபறநத வரிகப்ளச் செலுத்திய (குபறநத 
நில ைதிப்புகள கனாரைைனாக) ஆ்னால் ெபபயின் ்ெபவகள 
ைறறும உளகட்டபைப்பிறகனா் அ்த அணுகபலக் சகனாண்்ட 
அதிக அ்டர்த்தியனா் குடியிருப்பப பவத்திருக்கும வரி 
செலுத்துபவர்கப்ள இது பனாதிக்கும.

இநத வரிகப்ள ஒத்திபெப்பதில், இநதச் செயல்பனாடடின் 
்பனாது ஏறபடும நிதித் தனாக்கத்பதக் குபறக்க, ெமூகம ைறறும 
கட்டைம செலுத்து்வனார் நலன்களுக்கனாகச் ெபப சதனா்டர்நது 
பைியனாறறும. ெபபயின் வருைனா்ம ைறறும செலவு விவரம 
பின்வரும பக்கத்தில் சகனாடுக்கப்படடுள்ளது

நீஙகள உண்பையனா் நிதி சநருக்கடிபய அனுபவித்தனால், வரி 
நிவனாரைத்திறகனாக வடிவபைக்கப்பட்ட நிரல் கிப்டக்கும

நீஙகள கருத்துத் சதரிவிக்க விருமபி்னால் அல்லது வரிகள  
ஒத்திபெவு செயல்முபற குறித்து ்களவிகள இருநதனால், 
council@cumberland.nsw.gov.au க்கு ைின்்ஞெல் செய்யவும அல்லது 
8757 9000 ஐ அபழக்கவும.
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2021/22 $650 -

2022/23 $715 10%

2023/24 $785 9.79%

2024/25 $860 9.55%

கமபலனாநது நகர  
ெபப ஒரு யூ்ிட 
பவத்திருக்கும அல்லது 
குபறநதபடெ வரிபயச்  
செலுத்துபவர்களுக்கனா் 
குடியிருப்பு வரியில்  
ைனாறறஙகப்ளச் செய்கிறது.

குபறநதபடெ 
குடியிருப்பு 

வரி

ஓர் ஆண்டுக் 
கனாலத்துக்குரிய  

அதிகரிப்பு
ைதிப்பபீடு 
ஆண்டு
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இபெவுபடுத்தல்
வரிகப்ள

செயல்பனாடடு வருைனா்ம ைறறும செலவுகள

கழிவு
$44M

$43M

$33M

$18M

$19M

$44M

$33M

$12M

$2M
வடடி வருைனா்ம

ைறற வருைனா்ம

கழிவு ைறறும 
புயல் நீர் 

விபலகள

கட்டைஙகளும 
விபலகளும

$104M
வரிகள

கூடடுமுபறயிலனா் 
(CORPORATE)

ெனாபலகள 
ைறறும புயல் நீர்

பூஙகனாக்கள

ெமூக வெதிகள

$13M
குழநபதகள ்ெபவகள

$8M
ெமூக ்ெபவகள

%

நனாஙகள சபறுகி்றனாம நனாஙகள செலவிடுகி்றனாம

$213M $208M

$6M
நூலகஙகள

இயக்க ைனா்ியஙகளும 
பஙக்ளிப்புகளும

$18M

$9M
நகர்ப்புற திட்டைி்டல்

ஒழுஙகுமுபற ைறறும 
பிற செலவுகள

$15M
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