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करको आचार संहिताले कर हिला दायर गरे्न तथा करिरूको हिलो भुक्तार्नी गरे्न सहितका धेरै भभन्र्न-भभन्र्न 

अवस्थािरूमा जररवार्नािरू लगाउँछ। कहिलेकाि ं IRS ले जररवार्नािरूलाई िटाउर्न सक्छ। यसलाई जररवार्ना न्यूर्नीकरण 

वा जररवार्ना छुट भनर्नन्छ। यद्यपप तपाईं जररवार्ना छुट प्राप्त गर्ननका लागग योग्य ठिरररु्निुन्छ भरे्न पनर्न तपाईंले 
लगभग सधैं ब्याज नतरु्ननपरे्न िुन्छ। 

तपाईंको कर फितील ेनतर्नन बाकँी रकम देखाउँदा तपाईंले यसलाई हिलो दायर गरु्ननिु ु्छ भर्न ेIRS ले तपाईंलाई ढिला दायिको 
जररवार्ना लगाउर्नेछ। (IRS ले तपाईंलाई फिती रकम नतर्नन बाँकी छ भरे्न कुरै्न हिला दायरको जररवार्ना लाग्दैर्न।) तपाईंले 
तोफकएको अन्न्तम भमनतसम्ममा कर नतरु्ननिुन्र्न भरे्न IRS ले तपाईंलाई ढिला भुक्तानको जररवार्ना पनर्न लगाउँछ। तर 

तपाईंल ेहिला भुक्तार्न वा दायर गरेतापनर्न तपाईंल ेकहिलेकाि ं आफ्र्नो खाताबाट जररवार्नािरू िटाइएको पाउर्न 

सक्रु्निुन्छ। यो तथ्य पार्नाल ेतपाईंलाई IRS का हिला दायर तथा हिला भुक्तार्नका जररवार्नािरूलाई कसर  िटाइन्छ 

(न्यूर्न गररन्छ) भन्रे्न कुरा बताउँछ। अन्य प्रकारका कर जररवार्नािरूका भभन्र्न नर्नयमिरू छर्न ु्। 

पढिलो पटक न्यूनीकिण 

जररवार्नािरूलाई िटाउर्न ेएकदम ैसन्जलो उपाय भरे्नको पहिलो पटकको न्यूर्नीकरण मािन त िटाउरु्न (FTA) िो। FTA का 
लागग योग्य िुर्न तपाईंल ेIRS को अरु्नपालर्न इनतिासलाई पारदर्शी बर्नाउरु्न आवश्यक िुन्छ। पारदर्शी अरु्नपालर्न इनतिास 

भन्र्नाले नर्नम्र्न कुरािरूलाई बुझिन्छ: 

• तपाईंले पनछल्ला तीर्न वर्निरूमा कुर्नैपनर्न IRS जररवार्नािरू नतर्नुनभएको छैर्न र 

• तपाईंले िाल नतर्नन बाकँी रिेका सब ैकर फितीिरूका लागग दायर वा समय थपको लागग िाइल दायर गर्नुनभएको छ र  

• तपाईंले सब ैनतर्नन बाँकी करिरू नतर्नुनभएको वा नतरे्न योजर्ना बर्नाउर्नुभएको छ 

तपाईंल ेयी आवश्यकतािरू पूरा गरु्ननिुन्छ भरे्न आफ्र्नो जररवार्नाको "पहिलो पटकको न्यूर्नीकरण" अरु्नरोध गर्नन 
सक्रु्निुन्छ।  

यसो गर्ननका लागग तपाईं जररवार्नामा छुट प्राप्त गर्नन योग्य िुरु्निुन्छ भरे्न IRS मा िोर्न गर  बताउरु्निोस ु्। (तपाईंलाई 

गचठ्ठीलाई प्राथभमकता हदरु्निुन्छ भरे्न गचठ्ठी पठाउर्न सक्रु्निुन्छ।) IRS ले तपाईंको खाताको समीक्षा गरे्नछ र तपाईं FTA को 
लागग योग्य िुरु्निुन्छ भर्न ेतपाईंको खाताबाट जररवार्नािरूलाई िटाउर्नेछ। तपाईंले आफ्र्नो IRS बबलमा भएको िोर्न 

र्नम्बरमा िोर्न गरु्ननपछन। तपाईंसँग यो छैर्न भरे्न 800.829.1040 मा िोर्न गरु्ननिोस ु्। 

तपाईंल ेआिूले नतर्नन बाँकी रकमलाई नतरेपनछ जररवार्ना न्यूर्नीकरणको अरु्नरोध गरु्नन राम्रो िुन्छ। तपाईंले त्यसो गरु्ननिुन्र्न 

भरे्न तपाईंलाई अको महिर्ना पनर्न िेरर हिला भुक्तार्नीको जररवार्ना लगाइर्नेछ।  

जरिवाना न्यूनीकिणको उचित कािण 

तपाईं पहिलो पटकको जररवार्ना छुट प्राप्त गर्नन योग्य ठिरररु्निुन्र्न भरे्न तपाईंले जररवार्ना न्यूर्नीकरणको उगचत कारण  
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(RCA) मा आवेदर्न हदर्न सक्रु्निुन्छ। RCA मा योग्य िुर्नको लागग तपाईंले फकर्न समयमै दायर वा भुक्तार्न गर्नन सक्रु्न भएर्न 

भन्रे्न कुरा देखाउरु्नपछन। तपाईंले पररन्स्थनतिरू आफ्र्नो नर्नयन्रणभन्दा बाहिर भएको कारणल ेत्यसो भएको गथयो भन्रे्न 

कुरा पनर्न देखाउरु्नपछन। IRS ले तपाईंसँग तपाईं फकर्न समयम ैदायर वा भुक्तार्न गर्नन असक्षम िुरु्नभयो भन्रे्न कुरा 
देखाउरे्नसँग सम्बन्न्ित समयावचिका कागजातिरू माग गरे्नछ।  

सम्बन्न्धत समयावगध भर्नकेो तपाईंको दायर गरे्न अन्न्तम भमनत र तपाईंले वास्तवम ैदायर वा भुक्तार्न गरु्ननभएको भमनत 

बीचको समय िो। तपाईंले आफ्र्नो अरु्नरोधलाई सिायता गरे्न गचठ्ठीिरू प्राप्त गरु्ननिुन्छ भरे्न गचठ्ठीिरूल ेसम्बन्न्धत 

समयावगधमा के भएको गथयो भन्रे्न बारे बताउरु्न पछन। कागजात तथा गचठ्ठीिरूल ेपववरणिरू समावेर्श गछनर्न ु् भन्रे्न 

कुरालाई सुनर्नन्श्चत गरु्ननिोस ु्। सामान्जक सुरक्षा असक्षमता अवािन गचठ्ठी मार पयानप्त िँुदैर्न।  

RCA को लागग आवेदर्न हदर्न यी कुरािरू IRS मा पठाउरु्निोस ु्: 
 तपाईंको RCA का लागग गरेको अर्नुरोध र तपाईंले फकर्न समयम ैिाइल वा (भुक्तार्न) गर्नन सक्र्नुिुन्थेर्न भन्रे्न कुराको 

व्याख्या गरे्न गचठ्ठी। सम्भव भएसम्म धेरै पववरणिरू समावेर्श गर्नुनिोस ु्।  

 तपाईंले फकर्न समयम ैदायर वा भुक्तार्न गर्नन सक्र्नुभएर्न भन्रे्न कुरा देखाउरे्न गचफकत्सा अभभलेखिरू जस्ता कागजातिरू।  

तपाईंका गचठ्ठी र कागजातिरूमा आफ्र्नो पनछल्लो IRS बबलको प्रनतभलपप समावेर्श गर  आफ्र्नो IRS सवेा केन्र (तपाईंले 
कागजी कर फिती दायर गरे्न ठाउँ) मा पठाउरु्निोस ु्। यो ठेगार्ना पत्ता लगाउर्नको लागग irs.gov मा गएर खोज बाकसमा 
"किाँ दायर गरे्न" टाइप गरु्ननिोस ु्। तपाईं आिूले प्रयोग गरे्न ठेगार्नामा सुनर्नन्श्चत िुरु्निुन्र्न भरे्न तपाईंले IRS लाई िोर्न गर्नन 
पनर्न सक्रु्निुन्छ।  

तपाईंल ेआफ्र्नो अरु्नरोधलाई टेवा पुर्याउर्न ेसबै जार्नकार  तथा कागजातिरू उपलब्ध गराउरु्नपछन। IRS ले कथर्न वा 
कागजातिरू प्राप्त गर्ननको लागग तेस्रो पक्षिरू (सरकार  नर्नकायिरू पनर्न) लाई सम्पकन  गरे्नछैर्न।  

मैले पढिल ेनै जरिवानािरू ततिेको छु भने के िुन्छ? 

तपाईंल ेजररवार्नािरू नतरु्ननभयो भरे्न र IRS ले तपाईंको छुट अरु्नरोधलाई  अरु्नमनत हदयो भरे्न तपाईंले फिती चेक प्राप्त गर्नन 
सक्रु्निुन्छ। IRS ले तपाईंले फितीको अरु्नरोध गरु्ननभन्दा 2 वर्न अगाडिसम्म भुक्तार्न गरेको रकम वा कर फिती समाप्त 

िुरे्न भमनतबाट 3 वर्नसम्मको मध्ये जुर्न बि  छ सो रकम मार फितान गर्नन सक्छ। 

मैले थप जानकािी किााँ प्राप्त गनन सक्छु? 

IRS को वबेसाइट, irs.govमा थप जार्नकार  छ। खोज बाकसमा "जररवार्ना छुट" टाइप गरु्ननिोस ु्। तपाईंल ेअर्नलाइर्न 

taxpayeradvocate.irs.gov र vtlawhelp.orgमा पनर्न जार्नकार  िेला पार्नन सक्र्नरु्निुन्छ। 

तपाईंलाई IRS ऋणबाट मद्दत आवश्यक परेको खण्िमा भमनन्ट भलगल एि (Vermont Legal Aid) लाई 1.800.889.2047 

सम्पकन  गरु्ननिोस ु् वा vtlawhelp.org मा जारु्निोस ु्।  

तपाईंलाई आपतकाल र्न पवपन्त्त पर्यो भर्न ेIRS करदाता मध्यस्थ सवेालाई 1.877.777.4778 मा िोर्न गरु्ननिोस ु्।  
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