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भुक्तान योजना  

तपाईं IRS लाई भुक्तान गनुुपने रकम 120 दिनदभत्र भुक्तान गनु समरु् नभएको अवस्र्ामा तपाईंले 

भुक्तान योजनाको अनुरोध गनु सकु्नहुन्छ। भुक्तान योजनालाई दकस्ता सम्झौतापदन भदनन्छ। तपाईंको 

भुक्तान प्रदत मदिना $25 भन्दा नू्यन हुनसक्छ। तपाईंसँग भुक्तान योजना छ भने IRS ले तपाईंको सम्पदि 

वा आम्दानी दलनेछैन। तर IRS ले तपाईंका कर दितीिरू दलने छ तर्ा तपाईंको गाउँको भूदमका 

रेकरु्िरूको ग्रिणादधकारलाई िायर गनु सक्छ। तपाईं भुक्तान योजनामा भएको बेला तपाईंलाई कर 

दितीको आवश्यकता पर्यो भने तपाईंले िायर गरी आफ्ना करिरू समयमै भुक्तान गनुुपछु। 

भुक्तान योजनािरू दवदभन्न प्रकारका छन्। तपाईंको योजना तपाईंले रकम दछटो चुक्ता गनु सकु्नहुन्छ तर्ा 

तपाईंले कदत रकम भुक्तान गनुुभयो भने्न कुराको आधाररत हुनेछ। IRS ले भुक्तान योजनाको लादग शुल्क 

लगाउँछ। तपाईं भुक्तान योजनामा भएको बेला दतनीिरूले जररवानािरू तर्ा ब्याज पदन जोर््नेछन्। 

तपाईं आिूले प्रते्यक मदिना भुक्तान गनु सके्न कुरा सुदनदित नहँुिासम्म भुक्तान योजनामा सिमत 

नहुनुिोस्। तपाईंले पूवुदनधाुररत (भुक्तान नगनुुिोस्) गनुुभएको छ भने IRS ले तपाईंको योजनालाई पुन: 

स्र्ापना गनुको लादग शुल्क लगाउने छ।  

आफ्नो दविीय अवस्र्ाको आधारमा भुक्तान योजना प्राप्त गनुको लादग आफ्नो दबलमा भएको िोन नम्बर 

वा 1.800.829.1040 मा िोन गनुुिोस्। IRS लाई आफ्ना आम्दानी, खचुिरू तर्ा सम्पदिका बारेमा 

बताउन तयार हुनुिोस्। IRS भनुको लादग भनेर तपाईंलाई एउटा िाराम पठाउन सक्छ। तपाईं irs.gov मा 

गएर पदन “दकस्ता” खोज्न सकु्नहुन्छ।  

हाल संकलनयोग्य छैन 

तपाईं IRS मा भुक्तान गनु समरु् नभएको अवस्र्ामा तपाईंका ऋणिरूलाई िाल संकलनयोग्य छैन 

(CNC) दवपदि स्स्र्दतमा रास्खन सक्छ। तपाईं CNC मा भएको बेला IRS ले तपाईंको सम्पदि दलने वा 

तपाईंको आम्दानी ग्रिण गनेछैन। तर IRS ले तपाईंका कर दितीिरू दलने छ तर्ा तपाईंको गाउँको 

भूदमका रेकरु्िरूको ग्रिणादधकारलाई िायर गनु सक्छ। 

CNC दभत्र प्रवेश गनुको लादग तपाईंमा दविीय दवपदि भएको हुनुपछु वा भुक्तान गनुको लादग कुनै पैसा 

भएको हुनुहँुिैन। आफ्नो दबलमा भएको नम्बर वा 1.800.829.1040 मा िोन गनुुिोस्। दतनीिरूलाई 

आिूसँग दविीय दवपदि भएको तर्ा भुक्तान गने नसके्न कुरा बताउनुिोस्। आफ्नो खातालाई दवपदि 

स्स्र्दतमा राख्न IRS लाई अनुरोध गनुुिोस्। तपाईंको आम्दानी सामादजक सुरक्षा भिा, सरकारी सिायता वा 

बेरोजगारी भिाबाट मात्र हुन्छ भने IRS लाई बताउनुिोस्। तपाईंको लादग CNC दभत्र प्रवेश गने प्रदिया 

अझ सदजलो हुनुपछु।  

तपाईं भुक्तान गनु समरु् नहँुिासम्म वा संकलन गनुको लादग IRS को ऋण धेरै पुरानो नहँुिासम्म CNC मा 

रिन सकु्नहुन्छ। IRS ले तपाईंसँग अद्यावदधक गररएको दविीय जानकारीको बारेमा सोध्न सक्छ। 

तपाईंले IRS बाट प्रते्यक वरु् एउटा पत्र प्राप्त गनुुहुनेछ जसमा तपाईंलाई तपाईले कदत ऋण दलनुभयो 

गनुुभयो भने्न कुरा बताइएको िन्छ। IRS ले ब्याज तर्ा दिलो भुक्तानका जररवानािरू जोर््ने हुनाले रकम 
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बि्नेछ। तपाईंले कुनैपदन समय सै्वस्िक भुक्तानिरू गनु सकु्नहुन्छ। यसले तपाईंलाई CNC भन्दा बादिर 

लैजानेछैन। 

सम्झौताको प्रस्ताि  

सम्झौताको प्रस्ताव कायुिमले तपाईंलाई तपाईंले भुक्तान गनुुपने भन्दा कम रकम भुक्तान गनु पाउने 

बनाउन IRS लाई अनुमदत दिन्छ। IRS ले आिूिरूले भदवष्यमा स्वीकार गने पैसाको अनुमान लगाउन सूत्र 

प्रयोग गछु। तपाईंले एकिमै धेरै कागजी कायु गनुुपछु। तपाईंले आफ्नो "उदचत संकलनको सामरु्थ्" 

प्रस्ताव गनुुपछु। तपाईंको "उदचत संकलनको सामरु्थ्" भन्नाले IRS ले तपाईंबाट सम्भव भएसम्म के-कदत 

कुरािरू संकलन गनु सक्षम हुन्छ भने्न कुरालाई बुदझन्छ। IRS ले लगभग सम्भादवत रूपमा संकलनयोग्य 

तपाईंका सबै सम्पदि गणना गछु। दतनीिरूले तपाईंको मादसक आम्दानी पदन िेछुन् र तपाईंका 

अत्यावश्यक जीवनयापनका खचुिरू घटाउँछन्।  

तपाईंले सम्झौताको प्रस्ताव प्राप्त गने प्रयास गनु चािनुहुन्छ भने तपाईं सक्षम भएको खण्डमा CNC प्राप्त 

गने भनेको तपाईंको पदिलो किम हुनुपछु। सम्झौताको प्रस्ताविरूका बारेमा र्प जानकारीका लादग 

irs.gov मा गएर "सम्झौता" खोजु्निोस्। 

खराबी 

तपाईंका IRS ऋणिरू पयाुप्त मात्रमा पुराना छन् भने तपाईं दतनीिरूलाई खराबीबाट भुक्तान गनु सक्षम 

हुन सकु्नहुन्छ। ऋण भुक्तान गररसदकएको छ भनु्नको अरु् तपाईंले यो भुक्तान गनुुपिैन भने्न हुन्छ। 

तपाईंका ऋणिरू 3 वरु्भन्दा पुराना छन् भने तपाईंले आफ्ना ऋणिरूले अन्य आवश्यकतािरू पूरा 

गरेको छ वा छैन भने्न बारे कानूनी सुझाव प्राप्त गने कुरा चािन सकु्नहुन्छ। 

मैले IRS पैसा सँधैभरी भुक्तान गने? 

धेरै माममलाहरूमा IRS ले ऋण मिधााररत गररएको मममतदेखि 10 वर्ासम्मका लामग ऋण संकलि गिा सक्छ 

(आफ्िो िातामा राख्िुहोस्)। सम्झौताको प्रस्तावको लामग अिुरोध गिे वा दायरमा िराबी (तपाईंका 

करहरू भुक्ताि गररएको छैि भिे) जस्ता केही कुराहरूले IRS लाई ऋण संकलन गनुको लादग र्प समय 

दिन सक्छन्। संकलन अवदध समाप्त भएपदछ IRS ले ऋण, ब्याज तर्ा जररवानािरू संकलन गने प्रयास 

गनु रोके्नछ। 

मैले कहाँबाट मद्दत प्राप्त गनन सक्छु? 

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

सक्ननुहुन्छ। 

तपाईंलाई IRS ऋणबाट मद्दत आवश्यक परेको खण्डमा भमुन्ट दलगल एर् (Vermont Legal Aid) लाई 

1.800.889.2047 सम्पकु गनुुिोस् वा vtlawhelp.org मा जानुिोस्।  

तपाईंलाई आपतकादलन दवपदि पर्यो भने IRS करिाता मध्यस्र् सेवालाई 1.877.777.4778 

मा िोन गनुुिोस्।  Nepali 
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