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“हाल संकलनयोग्य छैन” भनेको के हो?  

तपाईं IRS मा भुक्तान गनन समर्न नभएको अवस्र्ामा तपाईंका ऋणहरूलाई हाल संकलनयोग्य छैन 

(CNC) ववपवि स्स्र्वतमा रास्िन सक्छ। तपाईं CNC मा भएको बेला IRS ले तपाईंको सम्पवि वलने वा 

तपाईंको आम्दानी ग्रहण गनेछैन। तर IRS ले तपाईंका कर वितीहरू वलने छ तर्ा तपाईंको गाउँको 

भूवमका रेकर्नहरूको ग्रहणाविकारलाई दायर गनन सक्छ।  

मैले आफ्नो खातालाई CNC मा कसरी राखे्न? 

CNC वभत्र प्रवेश गननको लावग तपाईंमा वविीय ववपवि भएको हुनुपछन  वा भुक्तान गननको लावग कुनै 

पैसा भएको हुनुहँुदैन। आफ्नो वबलमा भएको नम्बर वा 1.800.829.1040 मा कल गनुनहोस्। 

वतनीहरूलाई आिूसँग वविीय ववपवि भएको तर्ा भुक्तान गने नसके्न कुरा बताउनुहोस्। आफ्नो 

िातालाई ववपवि स्स्र्वतमा राख्न IRS लाई अनुरोि गनुनहोस्। वतनीहरूलाई आफ्ना सम्पवि, आम्दानी 

तर्ा जीवनयापनका िर्नहरूका बारेमा बताउन तयार रहनुहोस्। 

तपाईंको आम्दानी सामावजक सुरक्षा भिा, सरकारी सहायता वा बेरोजगारी भिाबाट मात्र हुन्छ भने 

IRS लाई बताउनुहोस्। तपाईंको लावग CNC वभत्र प्रवेश गने प्रविया अझ सवजलो हुनुपछन ।  

म CNC मा कतत समयसम्म रहन सक्छु? 

तपाईं भुक्तान गनन समर्न नहँुदासम्म वा संकलन गननको लावग IRS को ऋण िेरै पुरानो नहँुदासम्म CNC 

मा रहन सकु्नहुन्छ। IRS ले तपाईंलाई अद्यावविक गररएको वविीय जानकारीको बारेमा सोध्न सक्छ। 

तपाईंले IRS बाट प्रते्यक वर्न एउटा पत्र प्राप्त गनुनहुनेछ जसमा तपाईंलाई तपाईले कवत भुक्तान 

गनुनभयो भने्न कुरा बताइएको हन्छ। IRS ले ब्याज तर्ा विलो भुक्तानका जररवानाहरू जोर््ने हुनाले 

रकम बि्नेछ।  

तपाईंले कुनैपवन समय सै्वस्िक भुक्तानहरू गनन सकु्नहुन्छ। यसले तपाईंलाई CNC भन्दा बावहर 

लैजानेछैन। 

तपाईंसँग भववष्यमा नयाँ कर दावयत्व भयो भने CNC स्वत: लागू हुन्छ। तपाईंले आफ्नो नयाँ ऋणलाई 

CNC वभत्र राखे्न कुरा सोध्नको लावग IRS लाई कल गनुनपछन । 

मेरो तित्तीय अिस्थामा पररिततन आयो भने के हुन्छ?  

केही पररवतननहरू आए र तपाईं भुक्तान गनन समर्न हुनुभयो भने IRS ले तपाईंलाई CNC स्स्र्वतभन्दा 

बावहर लैजानेछ। तपाईंले मावसक भुक्तान योजना तय गनन सकु्नहुन्छ। भुक्तान योजनालाई वकस्ता 

सम्झौता पवन भवनन्छ। तपाईंको भुक्तान प्रवत मवहना $25 भन्दा नू्यन हुनसक्छ।  
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IRS ले भुक्तान योजनाको लावग शुल्क लगाउँछ। तपाईं भुक्तान योजनामा भएको बेला वतनीहरूले 

जररवानाहरू तर्ा ब्याज पवन जोर््नेछन्। तपाईं आिूले प्रते्यक मवहना भुक्तान गनन सके्न कुरा 

सुवनवित नहँुदासम्म भुक्तान योजनामा सहमत नहुनुहोस्। तपाईंले पूवनवनिानररत गनुनभएको छ भने 

(भुक्तान नगनुनहोस्) IRS ले तपाईंको भुक्तान योजनामा िेरर शुल्क लगाउन सुरु गनेछ।  

तपाईंसँग भुक्तान योजना छ भने IRS ले तपाईंको सम्पवि वा आम्दानी वलनेछैन। तर IRS ले तपाईंको 

कर वितीहरू वलनेछ तर्ा कवहलेकावहँ तपाईंको गाउँको भूवमका रेकर्नहरूको ग्रहणाविकारलाई 

दायर गनेछ। तपाईं भुक्तान योजनामा भएको बेला तपाईंलाई कर वितीको आवश्यकता पर्यो भने 

तपाईंले दायर गरी आफ्ना करहरू समयमै भुक्तान गनुनपछन ।  

आफ्नो वविीय अवस्र्ाको आिारमा भुक्तान योजना प्राप्त गननको लावग आफ्नो वबलमा भएको िोन 

नम्बर वा 1.800.829.1040 मा कल गनुनहोस्। IRS लाई आफ्ना आम्दानी, िर्नहरू तर्ा सम्पविका 

बारेमा बताउन तयार हुनुहोस्। IRS भननको लावग भनेर तपाईंलाई एउटा िाराम पठाउन सक्छ। 

तपाईंले irs.gov मा गएर पवन “वकस्ता” िोज्न सकु्नहुन्छ।  

मैले IRS पैसा सँधैभरी भुक्तान गने? 

िेरै मावमलाहरूमा IRS ले ऋण वनिानररत गररएको वमवतदेस्ि 10 वर्नसम्मका लावग ऋण संकलन गनन 

सक्छ (आफ्नो िातामा राख्नुहोस्)। दायरमा िराबी (तपाईंका करहरू भुक्तान गररएको छैन भने) 

जस्ता केही कुराहरूले IRS लाई ऋण संकलन गननको लावग लामो समय वदन सक्छन्। संकलन अववि 

समाप्त भएपवछ IRS ले ऋण, ब्याज तर्ा जररवानाहरू संकलन गने प्रयास गनन रोके्नछ। 

मैले थप जानकारी कहाँ प्राप्त गनत सक्छु? 

तपाईंले taxpayeradvocate.irs.gov र vtlawhelp.org मा अनलाइन रूपमा जानकारीहरू िेला 

पानन सक्ननुहुन्छ। 

तपाईंलाई IRS ऋणबाट मद्दत आवश्यक परेको िण्डमा भमनन्ट वलगल एर् (Vermont Legal Aid) 

लाई 1.800.889.2047 सम्पकन  गनुनहोस् वा vtlawhelp.org मा जानुहोस्।  

तपाईंलाई आपतकालीन ववपवि पर्यो भने IRS करदाता मध्यस्त सेवालाई 1.877.777.4778 

मा िोन गनुनहोस्।  
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