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प्रेस ववज्ञप्ति
आन्त्तररक राजस्व ववभागले आज प्तमप्तत २०७७।०५।१५ दे खि अनलाईन मार्थत ववद्युतीय सेवा एवम्
सूचना प्रवाह गने तर्ा करदाताहरुको पहुुँच अप्तभवृवि गनथ साववकको वेबसाईट अद्यावप्तिक गरी नयाुँ
स्वरुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाुँ वेबसाईटमा दे हायका ववशेषताहरु रहे का छन ।
1= करच ुक्ता प्रमाणपरको आप्तिकाररकता पुवि गनथको लाप्तग करदाताले पेश गरे को करच ुक्ता

प्रमाणपरको आप्तिकाररकता जाुँच गने प्रणली ववकास गरी मूख्य पृष्ठमा राखिएको ।
2= Tax Calculator लाई अद्यावप्तिक गरी सरल तररकाले पाररश्रप्तमक आय गणना गनथ सवकने

बनाईएको ।
3= स्र्ायी लेिा नम्बर िोजी (PAN Search) लाई र्प पररस्कृत गरी करच ुक्ता प्तलए/नप्तलएको

समेत वववरण दे खिने गरी अद्यावप्तिक गररएको ।
4= करदाताहरुलाई अद्यावप्तिक सूचना तर्ा खशक्षामूलक जानकारी व्यानरको रुपमा ववकास

गरी वेबसाईटको शुरुमा Slider/Carousel को रुपमा राखिएको ।
5= करदाता खशक्षा तर्ा सचेतना अप्तभवृवि गने Standard Operating Procedure (SOP),

करदाता दताथ, कर वववरण र कर दाखिला, कर वर्ताथ, भुक्तानीमा कर कट्टी सम्बन्त्िी
व्यवस्र्ा, कर छु ट पाउने सं स्र्ा सम्बन्त्िी व्यवस्र्ा जस्ता सूचना सामग्रीहरु तयार गरी
ु ा राखिएको ।
वेबसाईटको मूख्य पृष्ठमा करदाता खशक्षा मेनम
6= करका दर तर्ा छु ट सुवविाहरु सम्बन्त्िी जानकारी करदाताले सहज रुपमा प्राि गनथ सक्ने

गरी वेबसाईटको मूख्य पृष्ठमा राखिएको ।
7= ववभाग
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व्यवस्र्ापन गनथ सक्ने व्यवस्र्ा प्तमलाईएको छ ।
8= बेबसाईटमा IRD Chatbot नामको Interactive Chatbot ववकास गररएको, उक्त च्याटबोटले

करदातालाई स्वचाप्तलत रुपमा कर सम्बन्त्िी ववववि पक्षहरुको जानकारी ददने, करदाताको
खजज्ञाशाहरुलाई Navigate, सो सम्बन्त्िी कानुनी व्यवस्र्ा, प्रणालीमा रहे को सो सम्बन्त्िी
व्यवस्र्ा, एवम् प्रणालीको प्तलंक समेत प्रदान गदथछ ।
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9= आयकर, मूल्य अप्तभवृवि कर र अन्त्त:शुल्क सम्बन्त्िी बारम्बार सोप्तिने प्रश्नहरु (FAQ)

अद्यावप्तिक गरी Interactive रुपमा करदाताले आफ्नो खजज्ञाशाहरु सम्बन्त्िी ववस्तृत
जानकारी प्राि गनथ सक्ने गरी मूख्य पृष्ठमा राखिएको ।
10= ववभागका प्तनयप्तमत प्रकाशनहरु मध्ये वावषथक प्रप्ततवेदन र कर बुलेवटनहरु मूख्य पृष्ठमा
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प्रप्ततवेदन/र्ैसला, स्माररका, बावषथक प्रप्ततवेदन, करदाता खशक्षा सामाग्रीहरु र सूचनाको हक
सम्बन्त्िी प्रकाशनहरु अद्यावप्तिक रुपमा राखिएको ।
11= कर सम्बन्त्िी कानुनहरु (ऐन, प्तनयम तर्ा प्तनदे खशका) मूख्य पृष्ठमा सुरुमा नै हे न थ प्तमल्ने

गरी राखिएको । ऐन, प्तनयम तर्ा प्तनयमावलीहरु, प्तनदथखशकाहरुको पेजमा सबैभन्त्दा
पप्तछल्लो सं सोिन सवहतका अद्यावप्तिक कानुनी दस्तावेजहरु राखिएको ।
12= ववभागको आप्तिकारीक र्ेसबुक तर्ा ट्वीटर पेजहरुको वववरण र प्तलंकलाई वेबसाईटमा

Embed गरी वेबसाईटमा नै हे न थ प्तमल्ने एवम् उपरोक्त सामाखजक सं जालको पेजमा जान
प्तमल्ने गरी Social Media िण्डको ववकास गररएको ।

