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दो�ो चरणमा िदइने �ो�ाहन रकम  
िडसे�र 2020 दे�ख राहतका लािग  

िदइने छुट 
 

अ ीकृित: यो परामश' कानुनी सहायता समाज (The Legal Aid Society) ले तयार गरेको हो । यो कानुनी सुझाव होइन । यसलाई 
अ>ागमन, कर, र/वा िवशेषBको रायको Cपमा �योग गन' िमDैन । यसमा िदएका जानकारी यो कागजातको फेदमा िदइएको िमितमा 
तयार गरेको हो । तर यो जानकारी पHरवत'न Iन सJछ ।  

 
संयुL िविनयोजन ऐन (CAA) 2021 के हो ? 
CAA भनेको 2.3 िट� िलयन डलरको ऐन हो र यसलाई स�ीय सरकारले िडसे�र 2020 मा पा�रत गरेको हो । 
यसमा कोिभड-19 को िव&'ापी महामारीको 'व(थापन गन* स+भ,मा 'व(थाह- समावेश छन् । यो कानुनमा 
िन2 लगायतका िविभ3 भागह- समावेश छन्:  

● [EIP] वा “;ो<ाहन चेक” पिन भिनने राहत छुट लाभ (RRC) िदएर योD 'EFह-लाई आिथ,क 
सहायता गन* ।  

● प�रHृत बेरोजगार िबमाका सुिवधाह- 
● स�ीय करमा Mेिडटमा िनिNत प�रवत,न 

 
नोट: राहत छुट (RRC) को अिPम भुFानी नै आिथ,क ;भाव भुFानी (EIP) हो । Rसैले, तपाईं 2020 
को कर िफता, फाराममा EIP लाई RRC लेEखएको देWनु Xने छ ।  

 
राहत छुट को भनेको के हो ?  
CAA ऐनले अY कुराका साथै राहत छुट रकम (RRC) पिन उपल[ गराउँछ । यो रकम कोिभड-19 को 
िव&'ापी महामारीको समय सरकारले िदने दो]ो चरणको भुFानी हो । यो रकम $75,000 भ+ा कम आbानी 
भएका 'EF, $150,000 भ+ा कम आbानी भएका िववािहत जोडी र $112,500 भ+ा कम आbानी भएका 
कर ितन* प�रवारह-लाई िदइdछ । यी आय रकम आिथ,क वष, 2020 बाट िलएको हो र यो रकम तपाईंले ितरेको 
करमा समायोजन ग�रएको कुल आयमा आधा�रत Xdछ ।  
 
राहत छुट (RRC) बापत कित रकम �ाT IUछ ? 
मापदf पूरा गन* 'EFले $600 र बालबािलकाले $600 ;ाi गन* छन् ।  
 
यो राहत छुटको लाभ (RRC) पाउनका लािग को को योW IUछन् र को को Iँदैनन् ? 
गत वष,को माच, 2020 को CARES ऐनमा ;ो<ाहन भुFानीका स+भ,मा केही फेर बदल ग�रएको छ । हालको 
राहत छुट ;ाi गन, योD Xनका लािग तपाईं वयk 'EF Xनुपछ,  र तपाईंसँग अिहले रोजगारी गन,का लािग वैध 
सामािजक सुरlा न�र (SSN) पिन Xनुपछ,  । तपाईं अ- कसैको करमा आिnत 'EF Xनु Xँदैन ।  
 
तपाईंसँग 'EFगत करदाता पिहचान न�र (ITIN) माp छ भने तपाईं अयोW XनुXने छ ।  
 
तपाईंका बालबािलकासँग एडqन करदाता पिहचान न�र (ATIN) छ भने उनीह- योW XनुXने छ । तर Rसको 
लािग तपाईंसँग SSN न�र Xनु अिनवाय, Xdछ ।  
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तपाईंसँग SSN न�र छ र तपाईं िमिnत आ;वासी E(थित ((rाटस) भएको प�रवारको सदs XनुXdछ भने SSN 
न�र वा ATIN न�र भएका प�रवारका सदsह- राहत छुट ;ाi गन, योW Xdछन् । तर ITIN न�रह- 
भएका वा यी न�र नभएका प�रवारका अY सदs भने सबै अयोW नै Xdछन् ।  
 

नोट: यो माच, 2020 को राहत छुटको लाभमा भएको सकाराtक संशोधन हो । पिहले nीमान वा 
nीमतीमuे कसैसँग ITIN भएमा सvूण, प�रवारलाई नै अयोD मािनwो ।  

 
मैले के गनु'पनZ IUछ ?  
तपाईंले केही नगरे पिन राहत छुटको रकम तपाईंको खातामा आफै आउने छ । तर Rसका लािग:  

● तपाईंले वष, 2019 को कर िफता, पेस गरेको Xनु पछ, , 
● तपाईंले वष, 2018 को कर िफता, पेस गरेको Xनु पछ, , 
● तपाईंले नोभे�र 22, 2020 भ+ा पिहले 2020 को ;ो<ाहन भुFानीका लािग नन-फाइलस, टुलको ;योग 

गरेको Xनु पछ, , 
● तपाईंले सामािजक सुरlा लाभ (अवकाश, अपाyता र सभा,इबस, भzा समावेश Xने) ;ाi गनु, पछ, , 
● तपाईंले पूरक सुरlा आयका (SSI) लाभह- ;ाi गनु, पछ, , 
● तपाईंले रेलरोड अवकाश लाभ ;ाi गनु, पछ, , अथवा 
● तपाईंले भुपु सैिनक वा उनीह-का लाभ Pाहीले ;ाi गन* VA पे|न (C&P) ;ाi गनु, पछ,  ।  

 
नोट: तपाईंले आ~नो कर िफता, पेस गरेपिछ तपाईं राहत छुट �त: ;ाi गन, योD Xनु Xने छ । तर तपाईंले 
मािथ उE�Eखत मापदfह- पूरा गरेको Xनै पछ,  । यसका साथै IRS ले 'व(थापन गन* सरलीकृत कर िफता, 
फाराम भरेर बुझाएका कुनै पिन 'EFका हकमा पिन यो भुFानी आफै आउने छ ।  

 
मैले कसरी िनवेदन िदनुपछ'  त ? 
तपाईंसँग मािथका कुनै पिन लाभह- छैनन्, िन2 आय वा आयरिहत भएको Xनाले तपाईंले 2019 वा 2018 मा 
करदाता फाराम भनु,भएको छैन र तपाईंले नोभे�र 22, 2020 भ+ा पिहले IRS.gov मा नन-फाइलस, टुल रिज�र 
गनु,भएको छैन भने, तपाईंले आफै ;ाi Xने भुFानी अिहले ;ाi गन, स�ुXने छैन । ब�, तपाईंले 2021 मा 
आ~नो 2020 को स�ीय आयकर िफता, पेस गनु,पछ,  र तपाईंको िफता, फारामको हरफ 30 मा राहत छुटको 
लाभका लािग दाबी ग�रएको Xनु पछ,  ।  
 
िडसे�र 31, 2019 को िमितमा मेरो साथमा 17 वष' भ`ा कम उमेरका बालबािलका छन् भने के IUछ ?  
िडसे�र 31, 2019 को िमितमा 17 वष,भ+ा कम उमेर Xनाले आिnत रहेका ;Rेक बालबािलकाले राहत छुट 
बापत $600 ;ाi गन, स�े छन् । तपाईंले 2019 वा 2018 कर ितदा, आ~ना बालबािलका आिnत भएको वा आफू 
अ- मापदf पूरा गन* कुराको घोषणा गनु,भएको छ भने अ- केही कुरा नगरे पिन तपाईं ;Rेक बालकका लािग 
$600 ;ाi गन, स�ु Xdछ । IRS ले स+भ,को -पमा िलने आिथ,क वष,को अ�मा उF बालकको उमेर 17 
वष,भ+ा कम Xनुपछ,  । (यसले आिधका�रक िनकायले तपाईंसँग राखेका आधा वष,भ+ा बढी समय तपाईंसँग 
बसेका धम,पुp वा पुpीलाई पिन समावेश गन, स�छ । ) 
 
तपाईंले 2019 वा 2018 मा कर ितनु,भएन र तपाईंको घरमा 17 वष,भ+ा कम उमेरका बालबािलका छन् भने 
;Rेक बालकले $600 ;ाi गन, तपाईंले कर िफता, फाराम पेस गनु, पन* Xdछ । साथै, ती बालबािलका अ- 
कसैको करमा आिnत भएको भनेर दाबी ग�रएको Xनु Xँदैन र उनीह-सँग SSN न�र वा ATIN न�र Xनु पछ,  ।  
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17 वष, वा Rोभ+ा बढी उमेरका आिnत बालकह- यो भुFानी ;ाi गन, योD Xँदैनन् । तर आिnतको -पमा 
यो रकम ;ाi गन, नस�े कजेलका िव�ाथ�ह- र हालसालै दीिlत (Pाजुएट) भएका 'EFह- भने यो रकम 
;ाi गन, योD पिन Xन स�छन् ।  
 
मैले कित रकम �ाT गनZ छु त ? 
तपाईंले ;ाi गन* राहत छुट रकम तपाईंको प�रवारको आकार र 2020 को कर िफता, फाराम पेस गदा, जित आय 
छ भनेर जानकारी िदइएको Xdछ सोही आय रकममा िनभ,र Xdछ । कुनै 'EF ए�ो छ र ऊसँग बालबािलका 
छैनन् र िनजको आय $75,000 माp छ भने, िनजले $600 ;ाi गन* छ । $150,000 वा Rोभ+ा थोरै आय भएको 
िववािहत जोडीले $1,200 पाउने छ । $112,500 आय भएको घरमुलीले $600 पाउन स�छ । य�िप, मािथ 
उE�Eखत आयभ+ा बढी आय Xने 'EFको हकमा हरेक $100 आयका लािग राहत छुट रकमबाट $5 घटाएर 
िदइने छ । R�ै, 17 वष,भ+ा मुिनका हरेक आिnत बालकको हकमा आिथ,क ;भाव भुFानी बापत $600 ;ाi 
Xने छ ।  
 
मैले राहत छुट किहले �ाT गनZ छु त ?  
राहत छुटको आिधका�रक भुFानी िमित जनवरी 4, 2021 हो, तर सु�आती चरणको ;Rl ज�ा गन* भुFानी 
आउने Mमको सु� भने िडसे�र 29, 2020 मा नै भइस�ो । चेक पठाउने काय, िडसे�र 30, 2020 मा नै सु� 
भइस�ो ।  
 
मैले आaनो राहत छुट पाइसकेको छु र यसमा मेरा छोराछोरीका हकमा �ाT Iने अितHरL रकम 
समावेश छैन । म के गरौ ं?  
तपाईंले यो वष, 17 वष,भ+ा कम उमेरका ;Rेक बालकका िनE� $600 राहत छुट ;ाi गनु,भएको छैन भने 
यसका लािग तपाईंले आ~नो 2020 को कर िफता, फाराम 2021 मा भनु,पन* Xdछ ।  
 
मेरो cीमान/cीमती र मैले संयुL Cपमा कर ितयd, तर हामी म>े एक जनासँग माe सामािजक सुरfा 
न�र (SSN) छ र अकhसँग चािहँ ITIN माe छ भने के IUछ त ? 
यो कुनै समsा होइन । nीमान वा nीमतीमuे जसको SSN न�र छ, उसैले राहत छुटको लाभ ;ाi गन, स�छ र 
अक�ले ;ाi गन* छैन ।  
 
मैले राहत छुट िफता' गनु' पछ'  ?  
पद�न । राहत छुट भिव�मा ितनु, पन* करको छूटको अिPम Mेिडट हो ।  
तपाईंले उिचत -पले यो छुट ;ाi गनु,भएको छ भने तपाईंले यो रकम िफता, िदनु पद�न । यो रकम अ- कुनै 
कुराबाट पिन क�ा Xँदैन । यो ऋण होइन । यो त कर िफता, माpै हो ।  
 
राहत छुट िलँदा यसले मलाई अ>ागमन कानुनले दोषी ठहराउँछ वा मेरो आ�वासी �kथितमा कुनै असर 
पछ'  ?  
अहँ । राहत छुट िलँदा तपाईंको आ;वासी E(थितको स��मा कुनै असर पद�न । तपाईंले उिचत -पले यो छुट 
;ाi गनु,भएको छ भने तपाईंको अuागमन E(थितको स+भ,मा कुनै असर Xने छैन ।  
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राहत छुट िलएको कुराले मैले �ाT गनZ सरकारी लाभहCम>े कुनैको कटौती Iने वा सो सेवाको लािग 
मलाई अयोW ठहराउने सlावना IUछ ? 
अहँ । राहत छुटको त एकप� ;ाi Xने कर िफता, माpै हो । सरकारी सहायता, मेिडकेड, खा� सहायता 
(SNAP), SSI, से�न 8 र NYCHA लगायतका सरकारी लाभह- ;ाi गन* कुराका स+भ,मा राहत छुटले 
आयको -पमा माYता ;ाi गद�न ।  
 
SSI का लािग 12 मिहनास� यो रकम $2,000 को आय सीमा ('EFका लािग) वा $3,000 को आय सीमा 
(दvतीका लािग) मा जोिडँदैन । साव,जिनक सहायताको -पमा रकम ;ाi गन* 'EFह-को हकमा यो रकम 
$2,000 को आय सीमा वा $3,000 को आय सीमा (60+ वष, मािथका 'EFको हकमा) मा जोिडँदैन ।  
 
राहत छुट बापत �ाT Iने रकमबाट ऋण चुLा गHरUछ, गन' पाइUछ ? 
अहँ । राहत छुट रकमबाट रकम असुली ग�रँदैन । यो रकम बाल सहायता लगायतका स�ीय वा रा¡को ऋणह- 
ितन, ;योग गन, िम¢ैन । R�ै, यो रकमबाट िनजी ऋण पिन असुल उपर गन, पाइँदैन ।  
 
म राहत छुट �ाT गन' अयोW छु, तर मैले झु�nएर यसलाई �ाT गरेको छु भने के IUछ त ?   
हामीलाई ला£छ तपाईंले राहत छुटको ;ाi गनु,भयो, तर तोकेको सीमाभ+ा बढी आय भएको Xनाले यो ;ाi गन, 
िम¢ैन¤ो भने पिन IRS ले तपाईंलाई Rो रकम िफता, गन, लगाउने छैन । गत वष,को ;ो<ाहन भुFानीमा य�ै 
भयो र अिहलेको राहत छुटको भुFानीमा पिन य�ै होला भ3े हा¥ो आशा छ ।  
 
तर तपाईंको आ;वासी E(थित स��ी कारणले राहत छुटको िलन तपाईं अयोD XनुXwो, तर तपाईंले कसै गरी 
झुE¦एर यो रकम ;ाi गनु,भयो भने आ;वासी E(थितको स��मा कुनै िकिसमको नकाराtक असर नपरोस् 
भ3का खाितर तपाईंले यो रकम IRS मा िफता, गदा, रा¥ो Xdछ ।  
 
गत वष, िदएको ;ो<ाहन भुFानीका स+भ,मा IRS ले सु�मा कैदी ब+ीह- यो ;ो<ाहन भुFानी पाउन योD 
Xँदैनन् भ3े दाबी गद�  कुनै कैदी ब+ीलाई ;ो<ाहन भुFानी िदएको भए, Rो IRS लाई नै िफता, गनू, भ3े आदेश 
पिन िदयो । मु§ा समाधान भएकाले यो कुरा कुनै समsाको -पमा रहेको छैन । कुनै 'EFह- माच, 27, 2020 
देEख वत,मान समयस� जेलमा कैदी बनेका छन्, तर उनीह-ले गत वष,को भुFानी ;ाi गन* सत, पूरा गरेका छन् 
भने, उनीह- यो लाभ िलन स�छन् । वत,मान राहत छुटका स��मा पिन यो कुरा लागु Xdछ ।  
 
मृतक 'EFह- वा िनE¨य इ�ेट वा ट� � अयोD नै रहने छन् र IRS ले राहत छुटको पाउने 'EFलाई भुFानी 
पठायो, तर Rो 'EFले भुFानी ;ाi गनु,भ+ा पिहले नै उसको मृRु भयो भने, Rो राहत छुट रकम IRS लाई 
िफता, ग�रिदन आPह गछ,  ।  
 
बेरोजगार िबमा बापत �ाT Iने fितपूित'को िवpार 
िनयिमत बेरोजगार िबमा (UI) बापत ;ाi Xने lितपूित, अ- 11 हiाका लािग थप ग�रएको छ, र यो रकम हरेक 
हiा $300 का दरले वृEª ग�रने छ । यसमा िव&'ापी महामारीको बेरोजगार सहायता (PUA), समावेश Xdछ । यो 
सहायताले परvरागत -पमा अयोD Xने अ«कालीन कामदारह- (gig economy workers) र �त¶ 
ठेकेदार ज�ा कामदारह-लाई पिन लाभ ;दान गन* छ ।  
 
िव&'ापी महामारीको आप·ालीन बेरोजगार lितपूित, (PEUC) पिन थप 11 हiा (संयुF -पमा 50 हiा भ+ा 
बढी नXने गरी) ;दान ग�रने छ । यसको िमित माच, 14, 2021 मा सिकने छ । माच, 14, 2021 स�मा तोिकएको 
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26 हiाभ+ा बढीको लािग यो रकम ;ाi गन* 'EFह-ले पिन सो िमित पिछ पिन तोिकएको अिधकतम अविध 
नपुगुdजेलस� यी लाभ िनर¸र ;ाi गन* छन् ।  
 
सुिवधाको लािग पEख,नु पन* अविधस��ी िनयम लागू नगन* रा¡ह-ले स�ीय कोशबाट रकम ;ाi गन* छन् । 
�रोजगार गरेर कमसेकम $5000 आय आज,न गन* कामदारह-ले हरेक हiा अित�रF $100 को लाभ ;ाi 
गन, स�छन् । यो UI मा भएको कम भुFानी समायोिजत गन* िमिnत अन,र बेरोजगारी भzा हो ।  
 
बाल कर लाभ तथा आिज'त आय कर qेिडट  
बाल कर Mेिडट (CTC) तथा (आिज,त आय Mेिडट [EIC] पिन भिनने) आिज,त आयकर लाभ (EITC) को गणना 
2020 मा िवगतमा भ+ा िभ3 िकिसमले ग�रने छ । हरेक Mेिडटका हकमा, पूण, Mेिडट ;ाi गन, तपाईंले लािग 
प�रवारको आकारको आधारमा िनिNत रकम आज,न गरेको Xनु पछ,  । तर िव&'ापी महामारीको समयमा धेरै 
मािनसले आ~ना कामह- नै गुमाउनुप¹ यो वा थोरै घºा माp काम गनु,पय� । उनीह-ले सामाYतया थोरै आय 
आज,न गरेका Xनाले य�ा लाभ ;ाi गन, योD छन् । 2020 मा थोरै आय आज,न भएको Xनाले तपाईंले आफू यी 
लाभ ;ाi गन, योD Xनु X3 भनेर बुझेको Xन स�छ । तर 2020 को कर गणना गदा, CTC र EITC को गणनाको 
लािग तपाईंको 2019 को आयलाई पिन ;योग गन, सिकने 'व(थासमेत नयाँ राहत छुट ऐनले गरेको छ । आशा छ, 
यसले तपाईंलाई यी लाभ ;ाi गन, योD Xन सहायता गन* छ ।  
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The U.S. Treasury is sending out a second round of stimulus payments, and some people will 
receive the payment in the form of an Economic Impact Payments (EIP) prepaid card. The card 
is not a scam, and there are ways to cash or use the card without fees. 

 
How to Identify the Card: EIP Cards will be sent in a white envelope with the U.S. 
Treasury seal with this return address: Economic Impact Payment Card, PO Box 
247022, Omaha, NE 68124. This is this card: 
 

 

 

How to Use the Card with No Fees: Visit EIPcard.com to see the fee schedule, FAQs and 
more information. Key tips: 

▪ Use the card anywhere Visa is accepted, including online, on the phone, and at stores. 

▪ Use a surcharge-free ATM in the Allpoint network, including at Target, Walgreens, CVS, 
Kroger, Safeway, Winn Dixie and Circle K. Find an ATM near you by downloading the 
Money Network Mobile App or using the online ATM locator. At other ATMs, the ATM will 
charge a fee plus the card charges $2 after the first withdrawal. 

▪ Transfer the funds to your bank, prepaid or mobile payment account through the app or 
online. You may need to contact the provider of your other account to obtain the routing and 
account number. You can transfer up to $2,500 per day. 

▪ Go to the teller window at almost any bank or credit union. The first withdrawal, which can 
be up to $2,500, is free. Additional teller withdrawals cost $5. 

▪ Ask for cash back from a supermarket or big box store. 

▪ Call 800.240.8100 to request a free Money Network Check, which you can make out to 
anyone (i.e., a landlord, yourself). But you’ll have to wait for it in the mail, and you must log 
into your account to get a number to activate the check, so the other options may be easier. 

 
What to Do if You Threw Out the Card: Call 800.240.8100. Replacement cards are free. 

 
Keep the Card Even After It is Empty. You may be able to use it to quickly receive additional 
payments if Congress passes another stimulus bill. 

 
For more information, watch CFPB’s video explainer on EIP prepaid debit cards. 

 

The nonprofit National Consumer Law Center® (NCLC®) works for economic justice for low-income and other 
disadvantaged people in the U.S. through policy analysis and advocacy, publications, litigation, and training. 
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