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करदाता सेवाह�को पचा� 

 
यो जानकारी पु��काले अ�द�शीय राज� िवभाग अथवा इनल�ड रेवे�ू िडपाट�म�ट (Inland 
Revenue Department) (IRD) सँग �वहार गदा� तपाईंले कुन प्रकारको करदाता सेवाह� 
प्रा� गन� स�ु�नेछ भनेर िनधा��रत गद�छ। 
 
हाम्रो कामह� 
 
आईआरडी हङ कङमा कर प्रशासनको लािग िज�ेवार छ। हाम्रो प्राथिमक काम कर राज� 
उठाउन र संकलन गनु�का साथै केिह कत��ह� अिन केही शु�ह� उठाउन हो, अिन यसमा 
िन� कुरा समावेश छन: 
 
 नाफा कर 
 तलब कर 
 स�ि� कर 
 ���गत मू�ांकन अ�ग�त कर 
 �वसाय दता� शु�, िटकट शु�  , शत� शु�, घर ज�ा शु�, होटल आवास कर 
 
हामीले कसरी तपाइँको सेवा गछ�: 
 
हामीले यसको लािग प्रयास गद�छौ:ं 
 
 एउटा कम�चारी, एउटा �वसायको मािलक, एउटा स�ि�को मािलक, वा एउटा 

रोजगारदाता को �पमा तपाइँको कर दािय� बु� र पूरा गन� म�त गद�छौ; 
 तपाइँको आफ्नो कर मािमला सँग संबंिधत मािमलाको बारेमा   बुझाउछौ; 
 तपाईको टेिलफोन र िल�खत िज�ासा अनुसार समयमा उ�र िदनेछौ ; 
 कानून �ारा अनुमित िदए अनुसार हामी �ारा रा�खएको तपाईंको आफ्नै कर जानकारीमा 

तपाईंलाई िदनेछौ उदाहरण को लागी कर िफता� (टै� �रटन�)र मू�ांकन को 
प्रितिलिपह�। 

 
हामीलाई िन� मा�मह� �ारा स�क�  गन� सिकन्छ: 
 
टेिलफोन 187 8088 

�ा� 2519 9316 

Inland Revenue Department 
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region 
of the People’s Republic of China 
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ईमेल taxinfo@ird.gov.hk 

पो� G.P.O. Box 132, Hong Kong 

 Inland Revenue Centre,  
5 Concorde Road, Kowloon, Hong Kong 

���गत - �पमा Central Enquiry Counter 
G/F, Inland Revenue Centre,  
5 Concorde Road, Kowloon, Hong Kong 

 सोमबार दे�ख शुक्रवार स�  
8:15 िबहान दे�ख 12:30 अपरा� स� 
1:30 िदउँसो अपरा� दे�ख 5:30 साँझ स� 

 
हामीले सबै करदाताह�लाई उनीह�को उमेर, अश�ता, जाित, धम� र िलंगको पवा�ह नगरी 
िश� र प्रभावकारी सेवाह� प्रदान गन� प्रितब� छौ।ं हामी िचिनयाँ वा अंगे्रजीमा कुराकानी गछ�, 
र यिद अनुवाद सेवाह� आव�क भएमा, आठ भाषाह�मा ज�ै इंडोनेिशया, िहंदी, नेपाली, 
पंजाबी, तागालोग, थाई, उदू�  और िवयतनामी अनुवाद सेवाह� तेस्रो-प� सेवा प्रदायकह� 
माफ� त उपल� छन्। 
 
आईआरडी वेबसाइटले (www.ird.gov.hk) �ापक कर को जानकारी प्रसा�रत गद�छ र 
जनतालाई िबिभ� इले�� ॉिनक सेवाह� प्रदान गद�छ। कर फाराम र जानकारी पु��काको एक 
िव�ृत शंृ्रखला डाउनलोड को लागी उपल� छ, र कर प्रितिनिधह�, रोजगारदाताह�, स��ी 
मािलकह� र ���गत करदाताह� को लागी प्रमुख मु�ाह� मा ई-सेिमनारह� वेबसाइट मा 
उपल� छन्। आईआरडी वेबसाइटका सामग्रीह� हाल िचिनयाँ र अंगे्रजीमा ले�खएका छन्। 
 
तपाईबाट के आशा ग�रन्छ 
 
एक करदाताको �पमा, तपाइँबाट अपेि�त ग�रन्छिक -  
 
 इमानदार भएको; 
 कानुन अनुसार पया�� रेकड�  रा�; 
 करलाई चाज� �ने िववरण सूिचत गनु�होस्, उिचत कर िफता�को िनिमत फाइल गनु�होस्, र 

िनिद�� समय सीमा िभत्र आव�क जानकारी र कागजातह� आपूित� गनु�होस्; 
 िनधा��रत िमितह�मा वा अिघ कर भु�ानह� िमलाउनुस्; 
 पत्राचार वा �वसाय ठेगानामा प�रवत�नह�को बारेमा आईआरडीलाई सूिचत गन�; 
 तपाइँको कर दािय�ह� र गैर-पालना भएको अवस्था को प�रणामह� जानकारी भएको। 
 
 
 

mailto:taxinfo@ird.gov.hk
http://www.ird.gov.hk/
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असहमित को �स्थित मा तपाइँको अिधकारह� 
 
यिद तपाइँ िव�ास गनु��न्छ िक हामीले तपाइँको आयलाई गलत त�रकाले मू�ांकन गरेको छौ, 
वा तपाइँको कर िनधा�रणमा गलत कटौतीको लािग दावी अ�ीकार गरेको छ भने, तपाइँलाई 
आ��रक राज� आयु�सँग िल�खत �पमा आपि� दायर गन� अिधकार छ। तपाईले आफ्नो 
आपि�को नोिटस मू�ांकन िमित भ�ा १ मिहना पिछ फाइल गनु�पन�छ, यिद  हङ कङ मा 
तपाईको अनुप�स्थित, िबरामी वा अ� उिचत कारणले गदा� भएको आयु�ले उिचत मा�छ जुन 
तपाईलाई 1-मिहना िभत्र सूचना िदन असमथ� �नु भएको छ। 
 
करदाताले मू�ांकन स��ी नोिटस स���त छ वा छ मिहना पिछ स���त मू�ांकनको वष� 
समा� भएको छ वष� िभत्रमा मू�ांकन सुधार गन� आवेदन िदन स�छ, जुन पनी पिछ हो, यिद 
उनीह�ले प्रमािणत गन� स�छ िक �ो िनधा�रणको वष�को लािग कर लगाईएको हो तु्रिट वा 
चूकको कारण मू�ांकन िनधा�रण अ�िधक छ। 
 
कसरी तपाईहं�ले हामीलाई हाम्रो सेवाह� सुधार गन� म�त गन� स�ु�न्छ 
 
तपाईंको प्रितिक्रया (सुझाव, प्रशंसा वा उजूरी) हाम्रो सेवाह� सुधार गन� हामीलाई म�त गद�छ। 
तपाईंले हामीलाई आफ्नो सुझाव वा प्रशंसा ईमेल वा पो�बाट पठाउन स�ु�न्छ । यिद तपाईं 
हामीबाट प्रा� गरेको सेवामा कुनै पिन िहसाबले अस�ु� �नु�न्छ भने, तपाईंले गुनासो दता� गन� 
स�ु�न्छ र हामीलाई तपाईंको नाम, पत्राचार ठेगाना, टेिलफोन न�र, आईआरडीको साथ 
तपाईंको फाईल न�र, र तलका मा�मबाट गुनासोको संि�� िववरण प्रदान गन� स�ु�न्छ। : 
 
�ा� 2802 7625 

ईमेल taxinfo@ird.gov.hk 

पो� G.P.O. Box 11234, Hong Kong 

���गत - �पमा 15/F, Inland Revenue Centre,  
5 Concorde Road, Kowloon, Hong Kong 

 सोमबार दे�ख शुक्रवार स�  
8:15 िबहान दे�ख 12:30 अपरा� स� 
1:30 िदउँसो अपरा� दे�ख 5:30 साँझ स� 

 
 
 
 

जनवरी 2023 

mailto:taxinfo@ird.gov.hk

