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ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ 

ਇਨਲ�ਡ ਰੈਵਿੇਨਊ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ (Inland Revenue Department)

ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਆਰਡੀਨ�ਸਾਂ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੈ 
ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਿਵਧਾਿਨਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਦੇਂ ਸਮ�, 
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵਇੈੱਛਤ ਰਿਹਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਗੁਣਵਤੱਾ ਭਰਪਰੂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 
ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਸਲੀ ਿਨਰਪਖੱ ਹਨ। 
ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਓਹਨਾ 
ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁਚੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਮਹਤੱਵ ਰਖੱਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਬਧੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਜਨਤਾ ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ,
ਕਾਉਟੰਰ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਟਲੈੀਫੋਨ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ, ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਕਸ
ਿਰਟਰਨ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ  ਸੰਬੰਿਧਤ ਯੂਿਨਟ
/ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ
ਮੁਲਾਕਾਤ.

 ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦੇ ਿਵਚ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਜਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲੀ
ਉਤਪਤੱੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸਬ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਰਾਲੇ  ਜਨਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ,
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਜਾਂ
ਪ�ਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ�ਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਬੋਲ ਸਕਦੇ,
ਜਰਰੂਤ ਪੇਨ ਤੇ ਜੇ ਉਿਚਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਏਗਾ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ
ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਗੇਾ।
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 ਸਾਰ ੇਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਫਲੇਟ, ਪੈਮਪਲੇਟ ਅਤੇ 
ਫਾਰਮ ਦੋਨੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਡਮਾਂਡ ਨੋਟਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿਵਚ ਚਣੇੁ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਜਰਰੂਤ ਪੇਨ ਤੇ ਉਿਚਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਏਗਾ, 
ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

 
 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਦਖਾਉਦਂਾ ਇੱਕ ਲੀਫਲੇਟ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ (ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, 
ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ,ੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ) ਜਨਤਕ 
ਸੇਵਾ ਕਾਉਟਂਰਸ ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ। 
 

 ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਵਬੈਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪ�ਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਆਰਡੀ 
(IRD) ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ 
ਲੀਫਲੇਟ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਅੱਠ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, 
ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ,ੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ) ਿਵੱਚ 
ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦੇ  ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਹੈ। 
 

 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਿਵਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ, 
ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੰਨੇ ਤ ੇ"ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਜਾਤੀਆਂ/ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਰਟਕਟ 
ਆਈਕਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਭਿਵਖੱ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ 
ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਆਈਆਰਡੀ (IRD) 
ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਸਲੀ ਿਨਰਪੱਖ 
ਹਨ। 

 
ਭਿਵਖੱ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ 
ਹੋਣਗ ੇ

 ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ 
ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 
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ਲਏ ਗਏ / ਲੇਨ ਵਾਲੇ 
ਅਜਤਜਰਕਤ ਉਪ�ਾਲੇ 

 

 ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦੇ ਸਟਾਫ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਚੀਨੀ / ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਨਾ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਪਲੀਕ�ਟਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱੁਦੇ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਸਲ 
ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਿਦਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
 

 ਕਿਮਊਨਟੀ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਪ�ਬਧੰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾਂ ਜਨਤਾ 
ਪ�ਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਿਮੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਿਵਚ ਸਾਲਾਂ ਤ� ਅਿਤ-ਉਤੱਮ ਗ�ਾਹਕ 
ਸੇਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ (Outstanding Customer Service Awards) 
ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਸੁਝਾਅ ਸਕੀਮ (Staff Suggestions Scheme) 
ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
 

 ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਨੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੋਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ 
ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਲਪ "4-ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ" 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 
"4" ਦਬਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾੱਲਾਂ ਨੰੂ 
ਿਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ CHEER ਦੀ 1-ਆਸਾਨ ਕਾੱਲ ਹੌਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੁੜ-
ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਿਗੱਛ 
(ਪਬਿਲਕ 
ਇਨਕਵਾਇਰੀ) 

 

 ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਕੋਲ 24-ਘੰਟੇ ਸਮਰਿਪਤ ਇਟੰਰੈਕਿਟਵ ਜਾਂਚ 
ਸੇਵਾ ਹੈ (ਆਮ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: 187 8088), 
ਆਮ ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ 
ਫੈਕਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਹਨ। 
 

 ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ) 
ਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (https://www.ird.gov.hk) 
ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

 
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ 
ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂਆਈਆਰਡੀ (IRD) ਦੇ Mr. Adrian LAM, Deputy Departmental Secretary 
(Accommodation) ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਰਕ ਸਕਦੇ ਹੋ- 
 
 

https://www.ird.gov.hk/
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ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ : 2594 5283 
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ : 2802 7597 
ਈ-ਮੇਲ : adrian_mc_lam@ird.gov.hk 
ਿਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ 
ਪਤਾ 

: 2/F, Inland Revenue Centre, 5 Concorde Road, 
Kowloon, Hong Kong 

ਇਨਲ�ਡ ਰੈਵੇਿਨਊ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ  (Inland Revenue Department)
ਮਈ 2023 
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