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Proseso sa pagkuha ng permiso sa 
pagpaplano  

 
 

Repasuhin ang mga pangkalahatang impormasyon tungkol sa 
permiso sa pagpaplano na kabilang ang mga proseso at pinaka-

karaniwang uri ng mga aplikasyon sa permiso 
 

Buod 

Ang permiso sa pagpaplano ay isang legal na dokumento na nagpapahintulot sa ilang paggamit 
at / o pagpapaunlad ng lupain.  

Karaniwang naglalaman ito ng isang nakasulat na dokumento na may nakasaad na mga  
kondisyon na dapat tugunan at isang hanay ng mga plano. 

Karamihan ng mga aplikasyon para sa permiso sa pagpaplano ay para sa lokal na konseho, 
ngunit ang ilan ay para sa Ministro sa Pagpaplano. 

Mayroong dalawang proseso ng aplikasyon: ang istandard na proseso ng aplikasyon para sa 
permiso na ipinaliliwanag sa ibaba at ang proseso ng VicSmart.  

Higit pang impormasyon tungkol sa mga aplikasyon sa VicSmart   

Ang permiso sa pagpaplano ay hindi isang permiso sa pagtatayo ng gusali (building permit). 
Ang mga building permit ay nauugnay sa paraan ng pagtatayo ng isang gusali o pagpapaunlad. 
Maaaring kailanganin mong kumuha   ng kapwa building permit at permiso sa pagpaplano. 

Ang proseso ng permiso 

Bago gumawa ng aplikasyon 

• Alamin ang tungkol sa iskema ng pagpaplano 

• kausapin ang tagaplano ng konseho (council planner) 

• kausapin ang mga kapitbahay 

• isaalang-alang ang pagkuha ng propesyonal na payo 

Basahin ang higit pa tungkol sa paghahanda upang mag-aplay para sa isang permiso 

Maghanda at magsumite ng aplikasyon 

• impormasyon sa aplikasyon 

• pormularyo ng aplikasyon 

• bayad 

Basahin ang higit pa  tungkol sa paghahanda at paghahain ng iyong aplikasyon 

Sinusuri ng Konseho ang aplikasyon 

• higit pang impormasyon?  

• pagsangguni?  

Basahin pa higit pa tungkol sa abiso at mga pagsasangguni 

 

https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/vicsmart
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/apply-for-a-planning-permit
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/apply-for-a-planning-permit
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/apply-for-a-planning-permit
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/notice-and-referrals


 
Proseso sa pagkuha ng permiso sa 

pagpaplano 

Ang aplikasyon ay ipinapatalastas nang hindi bababa sa 14 na araw 

• karaniwan ay sa pamamagitan ng liham sa mga kapitbahay at isang karatula sa lugar 
mismo 

• ang mga tao na maaapektuhan ay maaaring tumutol 

Basahin ang higit pa tungkol sa pagbibigay ng abiso at pagsusumite 

Ang konseho ang magtatasa sa aplikasyon 

• isinasaalang-alang ang anumang pagtutol 

• nagbibigay ng pulong ng pamamagitan (mediation) kung kinakailangan 

• isinasaalang-alang ang anumang mga komentong pagsangguni 

• tinatasa ang mga probisyon sa iskema ng pagpaplano  

• nakikipag-ayos sa aplikante ng permiso 

• naghahanda ng ulat 

Basahin ang higit pa tungkol sa pagtatasa ng aplikasyon 

Ang konseho ang nagpapasya sa aplikasyon 

Ang konseho ay maaaring magbigay ng alinman sa  ibaba: 

• isang permiso na may mga kondisyon 

• isang abiso ng desisyon na may mga kondisyon 

• isang pagtanggi 

Basahin ang higit pa ang tungkol sa mga desisyon sa isang aplikasyon 

Pagrepaso ng VCAT kung inaplayan 

• ng aplikante ng permiso laban sa mga kondisyon ng pagtanggi 

• ng tumututol laban sa abiso ng desisyon 

Basahin ang higit pa tungkol sa pag-aaplay para sa pagrepaso 

Karagdagang impormasyon 

• Ang may-kinalamang tanggapan ng kagawaran ay maaaring magbigay sa iyo ng mas 
maraming impormasyon o payo kung ang Ministro sa Pagpaplano ang responsableng 
awtoridad 

• Ang detalyadong impormasyon tungkol sa proseso ng permiso ay makukuha sa Kabanata 
3 ng Paggamit ng Sistema ng Pagpaplano ng Victoria (Victoria's Planning System) 

• Ang mga tala sa pagtupad ng pagpaplano ay inihanda na may kaugnayan sa ilang uri ng 
mga panukala sa permiso tulad ng mga aplikasyon sa mga panlalawigang purok  (rural 
zone), kung saan angkop ang mga probisyon ng baha at para sa mga tirahan sa 
pantahanang purok  (pantahanang purok). 

• Tingnan ang iskema ng pagpaplano sa Iskema ng Pagpaplano Online (Planning Schemes 
Online) 

https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/notice-and-referrals
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/assessment-and-decision
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/assessment-and-decision
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/assessment-and-decision
https://www.planning.vic.gov.au/contact-planning
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit#Chapter_3_of_Using_Victoria's_Planning_System
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit#Chapter_3_of_Using_Victoria's_Planning_System
https://www.planning.vic.gov.au/resource-library/planning-practice-notes
http://planning-schemes.delwp.vic.gov.au/
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Kung kailangan mo ng tulong, kontakin lamang ang Serbisyo ng Pagsasaling-wika at 
Pag-iinterprete (TIS - Translating and Interpreting Service) para sa tulong sa 
pagsasaling-wika at pag-iinterprete. 
Kontakin ang TIS National sa 131 450 (sa Australya) o bisitahin ang 

www.tisnational.gov.au 

 

http://www.tisnational.gov.au/
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