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अव�स्थत र योजनाब� उपायह� 
जातीय समानताको बढावामा 

 
इनल�ड रेवे�ू िवभाग (Inland Revenue Department) 

 

 

इन�ा� राज� िवभाग (IRD) धेरै टै�ह� सँग स���त अ�ादेशह�को को प्रशासन को 
लागी िज�ेवार छ। यसको वैधािनक कत��ह� को िनवा�हन गदा�, आईआरडी करदाताह� 
�ारा �ै��क अनुपालनलाई प्रमोट गन� र गुण�रीय करदाता सेवा प्रदान गन� कोिशस गद�छ। 
 
आईआरडी(IRD) �ारा प्रदान ग�रएका सबै सेवाह� रेस �ूट�ल छन्। आईआरडीले(IRD) 
जातीय पृ�भूिमलाई �ान निदई जनतालाई आफ्नो सेवाह�मा समान प�ँच प्रदान गन� 
कुरालाई ठूलो मह� िदन्छ। 
 

स�ंिधत सेवाह�  जनताह�ले आईआरडीको (IRD) जानकारी र सेवाह� 
आईआरडीको (IRD) वेबसाइट माफ� त पाउन सक्छ, 
काउ�र सेवा र टेिलफोन सोधपुछ, अथा�त्। जांच सेवा के�, 
इले�� ोिनक सेवाह�, कर िफता�को लािग ट�-म�त 
सेवाह�को साथसाथै प्र�� टेिलफोन स�क�  वा युिनट / 
से�न स���त र िवषय अिधकारीसँग भेट। 
 

 कर मािमलाको िन: शु� जांच सेवा जनतालाई प्रदान 
ग�रएको छ। 

 
 आईआरडीको (IRD) रोजगार अवसरह� सबै 

आवेदकह�को लािग जाित वा जातीय मूलको स�भ� िबना 
खुला छन् जसले आधारभूत प्रवेश आव�कताह� पूरा 
गद�छन्,। 

 

मौजूदा उपायह� 

 

 जनताले उठाएको सोधपुछको जवाफ, मौ�खक वा िल�खत 
�पमा, िचिनयाँ वा अंगे्रजी भाषामा सोधपुछ गन�(एन्�ायरर) 
�ारा प्रयोग ग�रएको भाषा अनुसार प्रदान ग�रन्छ। िवभागले 
िचिनयाँ वा अंगे्रजी नबोल्ने ���ह�का लािग उपयु� र 
अनुवाद सेवाको �वस्था गन�छ। 
 

 सबै कर �रटन�, सूचना पत्रकह�, �ाम्�ेटह� र 
फारमह�को दुबै िचिनयाँ र अंगे्रजी सं�रणह� छन्। कर 
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स�लनको लािग िडमांड नोटह� या त ि�भाषी �न्छँन वा 
िचिनयाँ/अंगे्रजी करदाताह�ले चयन गरे अनुसार। जहाँ 
उपयु� र �वहा�रक छ, िवभागले �ा�ा / अनुवाद सेवाको 
�वस्था गन�छ। 

 
 िचिनयाँ र अंगे्रजी बाहेक आठ भाषाह�मा दे�खने प्रमुख सेवा 

पु��का (ज�ै, बहासा इ�ोनेिसया, िह�ी, नेपाली, तागालोग, 
थाई, उदू� , पंजाबी र िभयतनामी) साव�जिनक सेवा 
काउ�रह�को प्रमुख स्थानह�मा प्रदिश�त ग�रएको छ। 
 

 आईआरडीको (IRD) वेबसाइट मा जानकारी िचिनयाँ र 
अंगे्रजी दुबै मा देखाइएको छ। िचिनयाँ, अंगे्रजी र आठ अ� 
भाषाह�मा (अथा�त् बहसा इ�ोनेिसया, िह�ी, नेपाली, 
तागालोग, थाई, उदू� , पंजाबी र िभयतनामी) िविवध जाित को 
मान्छे �ारा प�ँच सहज बनाउन आईआरडी (IRD) को सेवा 
समेटन एउटा पचा� (िलफलेट) आईआरडीको (IRD) गरेको 
वेबपेज मा प्रदान ग�रएको छ।    
 

 िविभ� जाितका मािनसह�लाई िविभ� भाषाह�मा 
सा�िभ�क सेवा जानकारीको सिजलो प�ँचको लािग 
आईआरडीको (IRD) गृहपृ�मा "िविभ� जाितह�का 
मािनसह�लाई जानकारी" मा एक सट�कट आइकन उपल� 
छ । 
 

 सेवा उपयोगकता�ह�को भाषा आव�कताह� भिव�का 
स�भ�का लािग रेकड�  ग�रनेछ। 

 
 हालको उपायह� िनयिमत �पमा समी�ा ग�रन्छ यो 

सुिनि�त गन� िक आईआरडी (IRD) �ारा प्रदान ग�रएका 
सेवाह� रेस �ूट�ल छन्। 

 
भिव�को कामको 
मू�ाङकनको 
लािग 

 आईआरडीले हालको उपायह� काया��यन गन� जारी रा�ेछ 
र थप वृ��का लािग िनयिमत �पमा जनता र 
कम�चारीह�बाट आएको उिचत समी�ा लाई �ानमा िलई 
िनयिमत �पमा समी�ा जारी रा�े छ। 
 

थप उपायह� िलनु  जाितय समानता बढाउन प्रिश�ण सत्र आईआरडीको (IRD) 
सहकम�ह�लाई प्रदान ग�रनेछ जसले गैर िचिनयाँ / अंगे्रजी 
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/ िलइने 

 

बोल्ने सेवा प्रयो�ाह� लाई स�ाल्नु पन�छ उनीह�को बुझाइ 
र यस िवषयको जाग�कता बढाउन। 
 

 उ�ृ� ग्राहक सेवा पुर�ार (Outstanding Customer 
Service Awards) र �ाफ सुझाव योजना (Staff 
Suggestions Scheme) आईआरडीमा (IRD) वष� दे�ख  
रहेको छ, समुदायलाई गुण�रीय सेवाको िनर�र 
प्रावधानलाई प्रो�ािहत गन� उ�े�का साथसाथै उनीह�को 
जाित र जातीय मूललाई �ान निदियकन प्रयोगकता� 
म�त्री/यूजर फ्र� डली समवेश गरीएको हो। 
 

 IRD ले िचिनयाँ र अंगे्रजी भाषा नबोल्ने सव�साधारणह�का 
िन�� समिप�त अ�िक्र� या�क सोधपुछ सेवा प्रणालीमा “4- 
अ� भाषाह�” को भाषा िवक� थप गरेको छ । हाम्रो 
काया�लयको संचालन अविध िभत्र, उनीह�ले “4” दबाएर 
CHEER को 1-सिजलो कल हटलाइन माफ� त प्र�� �पमा 
िन: शु� दोभाषे सेवाह�को लािग आफ्नो कल पुन:िनद� िशत 
गन� चयन गन� स�छन् । 
 

साव�जिनक सोधपुछ 

 

 आईआरडीसँग (IRD) 24-घ�ा समिप�त अ�िक्र� या�क 
जाँचबुझ सेवा (सामा� मािमलाह�को लािग टेिलफोन न�र: 
187 8088), िनिद�� �ा� लाइनका साथै िनिद�� ईमेल 
ठेगानाह� छु�ै सामा� सोधपुछ र िविभ� िविश� कर 
िवषयमा स���त मािमलाह� स�ाल्न को लागी तोिकएको 
�न्छ। 
 

 जनताह�को  लािग सिजलो स�भ�का लािग स�क�  
जानकारीह� (िचिनयाँ र अंगे्रजी सिहत 10 भाषाह�मा) 
आईआरडीसँग (IRD) को वेबसाइटमा उपल� छ 
(https://www.ird.gov.hk)। 
 

 
जातीय समानताको प्रव��नको अव�स्थत र योजनाब� उपायह�को बारेमा सोधपुछका 
लािग, कृपया तलका �ानलह� माफ� त आईआरडीका उप िवभागीय सिचव (आवास) 
(Deputy Departmental Secretary (Accommodation)) श्री एिड� यन लाम (Mr Adrian 
LAM) लाई स�क�  गनु�होस् - 
 
 
 

https://www.ird.gov.hk/
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टेिलफोन न�र : 2594 5283 
�ा� न�र : 2802 7597 
ईमेल : adrian_mc_lam@ird.gov.hk 
�लाक ठेगाना : 2/F, Inland Revenue Centre, 5 Concorde Road, 

Kowloon, Hong Kong 

इन�ा� राज� िवभाग (Inland Revenue Department)
मे 2023 
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