
के तपाईलाई कर 

सम्बन्धि सहायता 

चान्हधछ?  

१.  के तपाईले आइ.आर.यस. बाट कन्हल्यै पत्र प्राप्त 

गर्न ुभएको छ?  

२. के तपाईले कन्हल्यै सोंचेको जस्तै कर रकम 

न्िताु पाउर्न भएको छैर्?  

३. के तपाई कन्हल्यै आफ्र्ो पन्हचार् चोरीको 

न्िकार हुर्न भएको छ? 

यन्ि मान्ि उल्लेन्ित कन रै् पन्र् प्रश्नहरुको 

जवाि “हो” भरे् न्भ.यल.न्प. ले तपाईलाई 

कसरी मद्दत गरु् सक्छ भर्ी कृपया यस 

पनन्स्तकाको बााँकी अंिहेर्नुहोस ्.

इ.न्स.न्ब.ए.  न्भ.यल.न्प. संस्िार्  

कम-आय करिाताको लान्ग न्क्लन्र्क 

“जसको  कुरा  सुनिदैि, उिीहरुको लानि आवाज” 

www.ecbavlp.com 

भि.यल.भि. ले प्रदान गने अन्य काननूी 

सेवाहरु हनेन, कृिया हाम्रो वेबसाइट 

हनेननहोस:् www.ecbavlp.com 
(७१६) ८४७-०६६२ 

इ.न्स.न्ब.ए. न्भ.यल.न्प. ससं्िार् 

४३८ मेर् न्स्िट 

सातौं तल्ला 

बिलो, यर्.वाइ.१४२०२ 

िोर्: (७१६) ८४७-०६६२ 

फ्याक्स: (७१६) ८४७-०३०७ 
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कर सम्बन्धि समस्याहरु 

हामीले तपाईलाई कर सम्बन्धि 

समस्याहरुमा सहयोग गरु् सक्छौं, 

जसमा तल उल्लेन्ि सेवाहरु पिुछर्:् 

 कर ऋण बारे समािार्

 आन्जुत आयकर के्रन्िट र

आन्ितहरुको लान्ग िाबी गरु् 

 तपाईको िीमार्/्िीमन्तको 

कारण उठेको कर समस्याहरु 

 तपाईको रोजगारिाताको कारण

उठेको कर समस्याहरु 

 आइ.आर.यस. ले तोकेको तालब

बारे 

 पन्हचार्को चोरी

अपॉइटंमेंट न्लर्को लान्ग र महत्वपूणु अर्नस्मारकहरु 

अपॉइटंमेंट को लान्ग (७१६) ८४७-०६६२ मा सम्पकु गर्नुहोस ् . 

तपाईलाई कर सम्बन्धि सहयोग चान्हधछ भरे्र सकेंत गर्नुहोला .

करहरु सम्बन्धि िाहापाउर्न परे् महत्वपूणु कन राहरु:  

१) यन्िआइ.आर.यस.बाट पत्र प्राप्त गर्नुहुधछ भरे् तनरुधतै त्यसलाई िोल्र्नहोस ्.

२) यन्ि तपाईले कर न्िताको लान्ग िताु गर्नुभएको छ र ३ मन्हर्ा न्भत्र कर 

न्िताु पाउर्न भएको छैर् भरे्, तपाईको कर न्िताुमा समस्या हुर् सक्छ .

३) यन्ि तपाईलाई कसैले आइ.आर.यस. भर्ी िोर् गछु भरे्, उर्ीहरु 

आइ.आर.यस. होइर्र् ्र तपाईको पैसा चोरु् िोजछर् ्. यस्ता िोर्हरु र्उठाउर्न 

होला .

४) सिै तपाईको कर न्िताु सम्बन्धि िस्तावेजहरुको प्रन्तन्लन्पलाई प्राप्त 

गर्नुहोस ्र त्यसलाई राम्ररी राख्र्नहोस ्.

५) हामीले कर न्िताु सम्बन्धि िस्तावेजहरु तयार गिैर्ौ, तर तपाईले #२११मा 

सम्पकु गरी कर सम्बन्धि िस्तावेजहरु तयार गरु् न्र्िनल्क जार्कारी प्राप्त गरु् 

सक्र्नहुधछ .
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