
CARES ऐन – COVID-19 कोरोना भाइरस आर्थिक 

प्रभाव भुक्तानीहरू/प्रोत्साहन जााँचहरू 

अप्रप्रल 16, 2020 मा अद्यावप्रिक गररएको 

संघीय कोरोना भाइरस राहत कानून (CARES ऐने भप्रनने) ले संयुक्त राज्यका अप्रिकांश वयस्कहरूलाई पैसा दिनछे। 

IRS ले तपाईंको घरमा पैसा पठाउनेछ वा त्यसलाई तपाईंको खातामा जम्मा गनछे। कर दिताि िायर नगरेका के ही 

माप्रनसहरूलाई पैसा प्राप्त गनि कर िाराम भनि आवश्यक पिनै। IRS ले संघीय आर्थिक प्रभाव भुक्तानी (EIP) को 

प्रवदु्यप्रतय प्रनक्षेप लगभग अप्रप्रल 13, 2020 िेप्रख सुरु हुनेछ। 

घोटालाहरू बारे साविान रहनुहोस्! 

हामी आइरहकेो प्रोत्साहन भुक्तानीका साथ घोटाला र छल हुने सम्भावना बारे प्रचप्रततत छौं। ती व्यप्रक्तहरूलाई आफ्नो 

व्यप्रक्तगत जानकारी वा बैंक खाता नम्बर उपलब्ि नगराउनुहोस् जसले उनीहरूले यो पैसामा अप्रिम प्राप्त गनि सक्छन् 

भनी भतिछन्। प्रछटो पैसा प्राप्त गनिका लाप्रग कुनै पप्रन आवेिन नभनुिहोस्। प्रणालीले त्यो तररकाले काम गिैन। 

IRS ले आर्थिक प्रभाव भुक्तानीका सम्बतिमा भए तापप्रन — तपाईंको व्यप्रक्तगत वा बैङ्क खाता सम्बतिी जानकारी बारे 

सोधिै ाँ सामाप्रजक प्रमप्रियामा तपाईंलाई िोन गनेछैन, तपाईंलाई सतिेश पठाउनछैेन, तपाईंलाई इमेल गनछैेन वा 

तपाईंलाई सम्पकि गनेछैन। साथ,ै आर्थिक प्रभाव भुक्तानी वा दितािका बारेमा प्रवशेष जानकारी छ भनी िाबी गिै ाँ संलग्नक 

वा प्रलङ्कहरूका साथ इमलेहरूमा सचेत हुनुहोस्। इमेलहरू नखोल्नुहोस् र संलग्नता वा प्रलङ्कहरूमा प्रक्लक 

नगनुिहोस्।  घोटालाहरूको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गनि IRS.gov मा जानुहोस्। 

प्रनिशेनहरू 

तपाईंले 2018 वा 2019 कर दिताि िायर गनुिहुतछ भने, तपाईंले कसरी यी कर वषिको अवप्रिमा आफ्नो दिताि िायर 

गनुिभयो भन्ने कु रामा आिाररत भई तपाईंले प्रत्यक्ष प्रनक्षेप वा चेकद्वारा स्वचाप्रलत रूपमा आफ्नो EIP प्राप्त 

गनुिहुनछे। तपाईं के ही गनुिपिनै। 

तपाईंले 2018 वा 2019 कर दिताि िायर गनुिहुन्न तर तपाईंले सामाप्रजक सुरक्षा, सामाप्रजक सुरक्षा अशक्तता (SSDI) वा 

रेलरोि अवकाश प्राप्त गनुिभएको छ भन,े तपाईंले जनवरी वा िे बु्रअरीमा SSA-1099 वा RRB-1099 भप्रनने कर 

िाराम प्राप्त गनुिहुनछे। यो अवस्थामा, तपाईंले स्वचाप्रलत रूपमा आफ्नो प्रोत्साहन जााँच प्राप्त गनुिहुनेछ। तपाईं के ही 

गनुिपिनै। तपाईं अप्रतररक्त सुरक्षा आय (SSI) प्राप्तकताि हुनुहुतछ भने, तपाईंले स्वचाप्रलत रूपमा प्रोत्साहन जााँच प्राप्त 

गनुिहुनछे। तपाईं के ही गनुिपिनै। (तपाईंले भखिरै 2020 मा सामाप्रजक सुरक्षा वा SSI प्राप्त गनि सुरु गिै हुनुहुतछ भने 

तलको नोट हनेुिहोस्।)  

तपाईंलाई कर दिताि िायर गनि आवश्यक पिै ाँन भने, जस्त,ै $12,200 भतिा कम आम्िानी भएका तयून-आय पररवारहरू 

(प्रववाप्रहत जोिीहरूका लाप्रग $24,400) वा तपाईंको एकमात्र आम्िानीको स्रोत पुगेको (TANF), सामातय सहायक वा 

भेटेरनका लाभहरू, IRS ले तपाईंका जानकारी उपलब्ि गराउन तपाईंका लाप्रग एक अनलाइन पोटिल प्रसजिना गरेको 

छ। तपाईंको प्रोत्साहन जााच प्राप्त गिन अनलाइन िाराम भनुिहोस् । तपाईंलाई िारामको लाप्रग आवश्यक पने जानकारी: 
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 पूरा नाम, हालको पत्राचार ठेगाना र इमले ठेगाना

 जतमप्रमप्रत र मातय सामाप्रजक सुरक्षा नम्बर

 तपाईंसाँग बैङ्क खाता छ भने, बैङ्क खाता नम्बर, खाताको प्रकार र राउरटङ नम्बर

 तपाईंको यो वषिको सुरूमा IRS बाट एउटा प्राप्त गनुिहुतछ भन ेसुरप्रक्षत व्यप्रक्तगत पप्रहचान नम्बर (IP PIN)

पप्रहचान गनुिहोस्।

 तपाईंसाँग एउटा भएमा ड्राइभर इजाजतपत्र वा राज्यद्वारा जारी गररएको आइिी

 तपाईंसाँग बस्न ेर तपाईंमा प्रनभिर रहने 17 वषिभतिा कम उमेरको प्रत्येक योग्य बच्चाको लाप्रग: नाम, सामाप्रजक

सुरक्षा नम्बर वा अगंीकरण करिाताको पप्रहचान नम्बर र तपाईं वा तपाईंको जीवनसाथीसाँगको उनीहरूको

सम्बति

तपाईंल ेभखिरै 2020 मा सामाप्रजक सुरक्षा वा SSI लाभहरू प्राप्त गनि सुरु गनुिभएको छ र तपाईंले 2018 वा 2019 को 

कर दिताि िायर गनुिभएको छैन भने, तपाईंले आफ्नो प्रोत्साहन जााँच प्राप्त गनि यो समान िारामको प्रयोग गनि सकु्न हुतछ। 

साथै, SSA -1099 वा RRB-1099  प्राप्तकताि (जो, सामाप्रजक सुरक्षा अवकाश, SSDI वा रेलमागि सम्बतिी अवकाश 

लाभाथी हुनुहुतछ) वा SSI प्राप्तकताि हुनुहुतछ र तपाईं घरमा बस्ने 17 वषि मुप्रनको योग्यता प्राप्त बालबाप्रलका हुनुहुतछ 

भने, तपाईंले प्रप्रत बच्चा $500 भुक्तानीको िाबी गनि यो समान अनलाइन िारामको प्रयोग गनि सकु्न हुतछ। 

तपाईंलाई कर दिताि िायर गनि आवश्यक परेमा (प्रववाप्रहत जोिीहरूका लाप्रग तपाईंको आय $12,200 वा $24,400 

भतिा माप्रथ प्रथयो), कर दितािको तयारी गनि र पेश गनिका लाप्रग IRS प्रन:शुल्क कर िाइल वा टबो कर जस्ता प्रन:शलु्क 

कर तयारी सेवा प्रयोग गनुिहोस्। वा तपाईंले यो प्रनिेप्रशका मािि त कागजी आय कर दिताि िायर गनि वा पेशागत कर 

प्रववरण तयारीकताि िे ला पानि सकु्न हुतछ।  

सम्झनुहोस्, तपाईंसाँग कर दिताि िायर गनि जुलाइ 15, 2020 सम्मको समय छ। EIP भुक्तानीहरू प्रिसेम्बर 2020 

सम्ममा जारी गररएको हुनछे। 

हामीले नयााँ जानकारी आउाँछ भन्ने रूपमा हाम्रो वेब पृष्ठ vtlawhelp.org मा अद्यावप्रिक गनेछौं। 

थप जानकारीका लाप्रग IRS.gov/coronavirus जााँच गनुिहोस्। 

प्रश्न तथा जवािहरू 

मलाई छल र घोटालाहरूको बारेमा के थाहा हुनुपछि? 

हामी छल र माप्रनसहरूले तपाईंमाप्रथ ररप्रपङ गने सम्भावना बारे प्रचप्रततत छौं। तपाईंलाई यो पैसा द्रतु रूपमा प्राप्त गनिमा 

कसैले पप्रन मद्दत गिैनन्। कसैलाई पप्रन आफ्नो बैङ्क खाता सम्बतिी जानकारी नदिनुहोस् जसले तपाईंलाई प्रतनीहरूले 

तपाईंको पैसा प्राप्त गनिमा तपाईंलाई मद्दत गछिन् भनी भतिछन्। प्रतनीहरूल ेगिैनन्। प्रतनीहरूले तपाईंबाट चोरी गने 

प्रयास गरररहकेा छन्। घोटालाहरूको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गनि IRS.gov मा जानुहोस्। 

तपाईंले कप्रत पैसा प्राप्त गनुिहुनेछ? 

समायोप्रजत कु ल आम्िानी प्रप्रत वषि $75,000 भतिा कम भएका वयस्कहरू वा समायोप्रजत कुल आम्िानी $150,000 

भतिा कम भएको साँगै िाइल गने जोप्रिहरूले प्रत्येक वयस्कलाई $1,200 दिनुहुनछे, साथै तपाईंसाँग बस्ने र तपाईंमा 

प्रनिभर रहने 17 विषभतिा मुप्रनका प्रत्येक बच्चालाई $500 दिनुहुनेछ। 
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उच्च आम्िानी भएका माप्रनसहरूको लाप्रग, प्रोत्साहन जााँचको रकम घट्छ। तपाईंल े$99,000 भतिा िरैे आम्िानी 

गनुिहुतछ वा जोप्रिहरूले $198,000 भतिा बढी आम्िानी गछिन ्भने उनीहरूल ेकुन ैपप्रन प्रोत्साहन जााँच प्राप्त गनेछैन। 

स्वचाप्रलत रूपमा प्रोत्साहन जााँच कसल ेप्राप्त गछि? 

 2018 वा 2019 कर िायर गन ेमातय सामाप्रजक सुरक्षा नम्बर भएको सबै व्यप्रक्त

 सामाप्रजक सुरक्षा, पूरक सुरक्षा आम्िानी (SSI), सामाप्रजक सुरक्षा अक्षमता बीमा (SSDI) वा रेलरोि अवकाश

प्राप्त गने सबै व्यप्रक्त। (तर तपाईंले भखिरै 2020 मा सामाप्रजक सुरक्षा वा SSI प्राप्त गनि सुरु गिै हुनुहुतछ भने

तल दिइएको नोट हनेुिहोस्।)

पसैा प्राप्त गनिको लाप्रग IRS को थप जानकारी कसल ेदिनपुछि? 

 2018 वा 2019 मा कर दिताि िायर नगन ेर कुनै पप्रन सामाप्रजक सुरक्षा अवकाश वा SSI वा SSDI वा

रेलरोि अवकाश प्राप्त नगने सबै व्यप्रक्त।

 सामाप्रजक सुरक्षा वा SSI वा SSDI प्राप्त गन ेर तपाईंसाँग बस्ने र तपाईंमा प्रनभिर रहन े17 वषिभतिा कम

उमेरका बालबाप्रलका वा नाप्रतनाप्रतना भएका कोही व्यप्रक्त। तपाईंले सबैजनालाई $500 दिनको लाप्रग कर

िाराम िायर गनुिपने हुतछ।

 2020 मा सामाप्रजक सुरक्षा वा SSI लाभहरू प्राप्त गनि भखिर सुरु गरेको र 2018 वा 2019 को लाप्रग कर

दिताि िायर नगरेको व्यप्रक्त।

 यो IRS अनलाइन िाराम भनुिहोस्।

 तपाईंसाँग इतटरनेटमा पहुाँच नभएमा, तपाईंले कागजी कर दिताि िायर गनुिपने हुतछ। यसलाई प्रदिया गनि IRS

लाई िरैे समय लाग्नेछ।

प्रोत्साहन पैसा प्राप्त गनिको लाप्रग कसले कर दिताि िायर गनुिपछि? 

तपाईंले कर दिताि िायर गनि आवश्यक नपरेमा (प्रववाप्रहत जोिीहरूका लाप्रग तपाईंको कुल आय $12,200 वा $24,400 

भतिा माप्रथ प्रथयो), तपाईंले कर दितािको तयारी गनि र पशे गनिका लाप्रग IRS प्रन:शलु्क कर िाइल वा टबो कर जस्ता 

प्रन:शुल्क कर तयारी सेवा प्रयोग गनि सकु्न हुतछ। वा तपाईंले यो प्रनिेप्रशका मािि त कागजी आय कर दिताि िायर गनि वा 

पेशागत कर प्रववरण तयारीकताि िे ला पानि सकु्न हुतछ।  

सम्झनुहोस्, तपाईंसाँग कर दिताि िायर गनि जुलाइ 15, 2020 सम्मको समय छ। EIP भुक्तानीहरू प्रिसेम्बर 2020 

सम्ममा जारी गररएको हुनछे। 

कर दिताि िाइप्रलङको समाप्त प्रमप्रत कप्रहले हो? 

2019 कर िाइप्रलङको समाप्त प्रमप्रत अप्रहलेको जुलाई 15, 2020 मा हो। 

$69,000 वा सोभतिा कम आम्िानी भएका पररवारहरूले IRS FreeFile अनलाइन प्रयोग गनि सक्छन्। 

तपाईंले प्रोत्साहन जााँचको लाप्रग जुलाई 15 कर िाइप्रलङको समाप्त प्रमप्रत छु टाउनुभएमा, तपाईंले 2020 कर दिताि 

िायर गिाि कर ि ेप्रिटको रूपमा पैसा प्राप्त गिन सकु्न हुतछ। 
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प्रतनीहरूल ेिायर गरेमा कसल ेजााँच प्राप्त गिनै? 

 अतय कर िाइलरहरूका व्यप्रक्तहरू र प्रतनीहरूको रूपमा िावी गनि सदकने माप्रनसहरू। यसमा िेरैजसो कलेजका

प्रवद्याथीहरू समावेश हुतछन्।

 मातय सामाप्रजक सुरक्षा नम्बर नभएको अप्रवासीहरू।

o तपाईंको कर िारामहरूमा सूचीबद्ध गररएका कुन ैपप्रन व्यप्रक्तसाँग मातय सामाप्रजक सुरक्षा नम्बर

नभएमा, तपाईंल ेचेक प्राप्त गनुिहुाँिैन।

म पसैा कप्रहल ेप्राप्त गनछुे? 

IRS ल ेयोजना दढलो-अप्रप्रलसम्ममा पैसा पठाएर सुरु गन ेयोजना छ भनी भतिछ तर यसलाई िेरै हप्ता लाग्न सक्छ। 

IRS ल ेपसैा कहााँ पठाउनछे? 

यदि कर दिती रकम वा सामाप्रजक सुरक्षा लाभहरू तपाईंको बैङ्कमा प्रत्यक्ष रूपमा जम्मा हुतछन,् IRS ल ेसमान बैंक 

खातामा पैसा जम्मा गनछे। अतयथा, IRS ले तपाईंको सबैभतिा हालैको कर िाराम र तपाईंको सामाप्रजक सुरक्षा लाभ 

कथनमा सूचीबद्ध गररएका ठेगानामा मेल गनछे। 

तपाईं हालसाल ैसनुिभएको छ भने, प्रनम्न कायि गरेर आफ्नो ठेगाना अद्यावप्रिक गनुिहोस्: 

 तपाईंसाँग पप्रहले नै छैन भन ेआफ्नो 2019 को कर दिताि िाइल गनुिहोस्, वा

 ठेगाना िाराम (IRS िाराम 8822) पररवतिन िाइल गनुिहोस्। यो IRS लाई तपाईंको ठेगाना पररवतिको

प्रदिया गनि चारिेप्रख छ हप्ता लाग्न सक्छ, वा

 ठेगाना पवतिनका साथ एक्ल ैएक स्वचाप्रलत प्रवस्तार (IRS िाराम 4868) िाइल गनुिहोस्।

के मेरो प्रोत्साहन जााँच ऋणका कारण मबाट प्रलन सदकतछ? 

तपाईंको प्रोत्साहन जााँच एक प्रवस्तारका साथ संघीय वा राज्य प्रनकाय अिसेटको प्रवषय हुने छैन। (यदि तपाईं आफ्नो 

बच्चाको समथिन वा तपाईंको प्रोत्साहन जााँच बाल सहायता ऋणका लाप्रग प्रलइएका हो भनी सोच्नहुुतछ भने, थप कु राहरू 

िे ला पानि आफ्नो राज्यको बाल सहायता कायािलयमा िोन गनुिहोस्।) 

यद्यप्रप, कङ्िेसले ऋण सङ्कलन उपलब्ि गराउन यो छू टलाई प्रवस्तार गरेन। यदि तपाईंले उनीहरूले '' प्रवश्वासको 

प्रदिया'' मािि त तपाईंको प्रोत्साहन जााँच गने प्रयास गरररहकेा छन् भनी िे प्रिटर वा आफ्नो बैंकबाट सूचना प्राप्त गनुिहुतछ, 

हामीलाई सम्पकि गनुिहोस्। हामी तपाईंलाई प्रप्रतप्रनप्रित्व गनि र उनीहरू तपाईंको प्रोत्साहन प्रलन सक्षम छैनन् भनी प्रववाि 

गनि सक्षम हुन सक्छौं। तपाईंको बैंक तपाईं आिै ले गनि सके्न ओभरड्राफ्ट पररवतिन र बैङ्क शलु्कहरू भुक्तान गनि तपाईंको 

प्रोत्साहन जााँच लागू गनि पप्रन सक्षम हुन सक्छ। तपाईंको आफ्नो कु नै पप्रन शलु्कहरू हनेि र प्रतनीहरूले त्यसलाई कसरी 

ह्यातिल गनेछन् भनी सोध्न आफ्नो बैंकमा िोन गनुिहोस्। 

के प्रोत्साहन जााँचले मेरा लाभहरूलाई प्रभाव पनेछ? 

प्रोत्साहन पैसा ''आम्िानी'' को रूपमा गणना गररन ेछैन र तपाईं SSI, पहुाँच, सहायता प्रिान गररएको हाउप्रजङ, औषप्रि 

वा 3SquaresVT (खाद्य स्याम्पहरू) कम गररन ेछैन। पैसा पप्रन ''स्रोत'' को रूपमा गणना हुाँिैन, जबसम्म तपाईं 

यसलाई एक विष प्रभत्र खिच गनुिहुतछ। 
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मलै ेयो मरेो 2020 कर ररिण्िमा "अप्रिम" छ भन्न ेसनुेको प्रथएाँ। मरेो 2020 को आम्िानी गत वषिभतिा 

बढी भएमा मलै ेपसैा िेरर भकु्तानी गनुिपन ेहुतछ? 

होइन, IRS तपाईंको 2019 वा 2018 िारामहरूको जानकारीमा प्रनभिर रप्रहरहकेो छ। तपाईंले सोचेको भतिा बढी 

अप्रिम जााँच प्राप्त गनिको लाप्रग कुनै पप्रन जररवाना छैन। तपाईंको वास्तप्रवक 2020 आय र आप्रितहरूको संख्याको अथि 

तपाईंल ेथप पैसा प्राप्त गनुिपछि भन्ने भएमा, IRS ले तपाईंलाई 2021 मा थप रकम भुक्तानी गनछे। 

मसाँग मरेो अवस्था बारे थप प्रश्नहरू छन्। मलै ेमद्दत कसरी प्राप्त गनि सक्छु? 

भरमतट वासीहरूल ेहाम्रो िाराम भरेर वा 1-800-889-2047 मा िोन गरेर भरमतट तयून-आय करिाता प्रक्लप्रनक 

(LITC) मा हामीलाई सम्पकि  गनि सक्छन्। 

https://vtlawhelp.org/vlh-intake



