गैरआप्रवासी भिसा
अमेररर्ी गैरआप्रिासी भिसार्ो आिेदनसम्बन्धी पण
ू क जानर्ारीर्ा लागग ग्लोबल सपोर्क सभिकसेस (जजएसएस) र्ो

र्थप स्रोतहरू

गैरआप्रवासी भिसासम्बन्धी जानकारी

गैरआप्रिासी भिसासम्बन्धी बारम्बार सोगधने

िेबसाइर्मा जानह
ु ोस ् । त्यहााँ गैरआप्रिासी भिसार्ा प्रर्ारहरूर्ो िगीर्रण समेत समािेश गररएर्ो छ ।

अमेररर्ी गैरआप्रिासी भिसार्ा प्रर्ारहरूसम्बन्धी जानर्ारीर्ा लागग http://www.ustraveldocs.com/np मा जानह
ु ोस ् ।

प्रश्नहरू

अपोइन्टमेन्ट ननधाारण

र्ानन
ु ी अगधर्ार तर्था संरिणहरू

अमेररर्ामा भ्रमण र पयकर्न

आिेदर्हरूलेhttp://www.ustraveldocs.com/np मा गई अनलाइन माध्यमबार् िा “सोधपछ
ु ” शीर्कर्मा ददइएर्ो र्े भलफोन

गष्ृ मर्ालीन र्ामर्ा लागग भ्रमण

नम्बरमाफकत भिसा अन्तिाकताकर्ो लागग अपोइन्र्मेन्र् बर्
ु गनक सक्नेछन ् । नेपाल इन्िेष्र्मेण्र् बैंर् भलभमर्े डमा शल्
ु र्

जालसाजीविरुद्ध चेतािनी

िुक्तानी गरी बैंर्बार् र्ोड प्राप्त गरे पिछ मा्र  अपोइन्र्मेन्र् बर्
ु गनक सिर्न्छ । यो र्ोड तपाँकर्ो रभसदमा छावपएर्ो

A दे खख Z सम्मर्ो सच
ू ी

हुन्छ र भिसा अपोइन्र्मेन्र् भलनर्ा लागग मान्य हुन्छ ।
आवेदन फारम

सम्पर्क वििरण

डडएस-१६० फारम ििनने गैरआप्रिासी भिसार्ो आिेदन फारम अनलाइन िनप
ुक छक । र्ृपया https://ceac.state.gov/genniv/
मा हे नह
ुक ोस ् । फारम िररसर्ेपिछ ‘र्न्फमेशन पेज’ वप्रन्र् गनक नछुर्ाउनह
ु ोला ।

अमेररर्ी दत
ू ािासर्ो र्न्सल
ु र शाखा

आवेदन शल्
ु क िक्
ु तानी

महाराजगञ्जर्ो नारायणगोपाल चोर् नजजर्ै

गैरआप्रिासी भिसार्ा लागग आिश्यर् शुल्र् िुक्तानीर्ा लागग नेपाल इन्िेष्र्मेण्र् बैंर् भलभमर्े ड मा्र  आगधर्ाररर् बैंर् हो

नबबल बैंर् अगाडड छ ।

। नेपाल इन्िेष्र्मेण्र् बैंर् भलभमर्े डमा शुल्र् िुक्तानी गनेसम्बन्धी पण
ू क जानर्ारीर्ा लागग
http://www.ustraveldocs.com/np मा जानह
ु ोस ् ।

र्े भलफोन :

इमरजेन्सी वा एक्सपपडाइटे ड अपोइन्टमेन्ट

१-८००-०९१-०११४ (नेपालबार् सम्पर्क गदाक)

भिसा अस्िीर्ृत िएर्ो छै न िने मा्र ), अत्यन्त जरुरी र अनपेक्षित व्यािसाियर् र्ाम हुनेहरू र अत्यन्त जरुरी मानिीय
आिश्यर्ता हुनेहरूर्ा लागग मा्र  उपलब्ध छ । एक्सवपडाइर्े ड अपोइन्र्मेन्र् भलन चाहनह
ु ु न्छ िने सुरुमा तपाँकले

सम्पर्क गने समय : बबहान ८ बजेबार् राित ८

(७०३) ९८८-३४२८ (अमेररर्ाबार् सम्पर्क गदाक)

एक्सवपडाइर्े ड अपोइन्र्मेन्र्र्ो सुविधा तत्र्ाल भ्रमण गनप
ुक ने आिश्यर्ता रहे र्ा विद्यार्थीहरू (तर यसअिि उनीहरूर्ो

बजेसम्म, सोमबार-शुिबार

साबबर्र्ो अर्थाकत ् रे गुलर अपोइन्र्मेन्र् भलनु पदकछ । यसरी अपोइन्र्मेन्र् भमलाइसर्ेपिछ अपोइन्र्मेन्र् पेजमा रहे र्ो

‘एक्सवपडाइर्े ड अपोइन्र्मेन्र् ररक्िेस्र्’ बर्न गर्थच्नह
ु ोस ् । एक्सवपडाइर्े ड अपोइन्र्मेन्र् फारममा अपोइन्र्मेन्र् िर्न चााँडो

ई-मेल :
support-nepal@ustraveldocs.com
consktm@state.gov (र्ेससाँग सम्बजन्धत

माग्नि
ु एर्ो हो, त्यसर्ो परू ा र्ारण खुलाई स्पष्र् रूपमा व्याख्या गनह
ुक ोस ् । आफ्नो मागर्ो समर्थकनमा अनलाइन
माध्यमबार् र्ागजात पेश गनक सक्नह
ु ु नेछ ।

िनजश्चत प्रश्नहरू मा्र )

कागजात

पयकर्र् भिसा र अध्ययन भिसार्ा आिेदर्हरूले दे हायर्ा र्ागजातहरू मा्र  आफ्नो सार्थमा ल्याउनप
ु छक :








राहदानी

परु ाना राहदानीहरू

डडएस-१६० र्न्फमेशन पेज

आिेदन शल्
ु र् िक्
ु तानी गरे र्ो रभसद
२ इन्च x २ इन्चर्ो फोर्ो

आई-२० (अध्ययन भिसा आिेदर्हरूर्ा लागग मा्र )

ट्रान्सििप्र्हरू (अध्ययन भिसा आिेदर्हरूर्ा लागग मा्र )

सरर्ारी िनर्ायर्ा भलङ्र्हरू

अन्य िगकर्ा भिसार्ा आिेदर्हरूले आफ्नो आिेदनर्ो समर्थकनमा आफूलाई आिश्यर् लागेर्ा र्ागजातहरू ल्याउनु पनेछ
।



सेिासम्बन्धी र्ायाकलय

अमेररर्ी दत
ू ािासले अन्तिाकताकमा ल्याइएर्ा सम्पण
ू क शैक्षिर् ट्रान्सििप्र्हरूर्ो प्रमाणीर्रण गदकछ ।
राहदानी सङ्कलन

अपोइन्र्मेन्र् िनधाकरण गने समयमा तपाँकलाई नेपाल इन्िेष्र्मेण्र् बैंर् भलभमर्े डर्ा नेपालर्ा विभिन्न छ िागमा

अिजस्र्थत शाखामध्ये र्ुनै एर् शाखालाई राहदानी सङ्र्लन र्ेन्रर्ो रूपमा रोज्ने अिसर ददइन्छ । भिसार्ो लागग

स्िीर्ृत िएर्ो खण्डमा तपाँकले आफ्नो राहदानी र भिसा आफूले रोजेर्ो शाखाबार् १४ ददनभि्र  सङ्र्लन गनप
ुक नेछ ।

एर् पर्र् रोजजसर्ेर्ो भिसा सङ्र्लन र्ेन्र पिछ पररितकन गनक पाइाँदैन । सामान्यतया तपाँकर्ो अन्तिाकताक िएर्ो तीन
र्ायकददनभि्र  भिसा सङ्र्लनर्ो लागग तयार हुन्छ ।
सोधपछ
ु

गैरआप्रिासी भिसा र्ेससम्बन्धी सोधपछ
ु र्ा लागग आिेदर्हरूले nepal@ustraveldocs.com मा सम्पर्क गनक सक्नेछन ् ।

आिेदर्हरूले ग्राहर् सेिा र्ेन्रमा सम्पर्क गरे र पिन सोधपछ
ु िा अपोइन्र्मेन्र् िनधाकरण गनक सक्नेछन ् । त्यसर्ा लागग

सोमबारदे खख शि
ु बारसम्म बबहान ८ बजेदेखख राित ८ बजेसम्म १ ८०० ०९१०११४ मा सम्पर्क गनक सिर्न्छ । अमेररर्ामा
रहे र्ा व्यजक्तहरूले (७०३) ९८८-३४२८ मा सम्पर्क गनक सक्नेछन ् । consktm@state.gov मा पठाइएर्ा प्रश्नहरूर्ो जिाफ

त्यहााँबार् पाइने िएमा िा अन्य्र  हाम्रा िेबसाइर्हरू http://www.ustraveldocs.com/np िा https://np.usembassy.gov/ मा
िएमा हामी ई-मेलर्ो प्रत्यत्ु तर ददने छै नौँ ।

ककते कागजात वा जालसाजी भिसा आवेदनसम्बन्धी उजरु ीका लागग fraudktm@state.gov मा सम्पका गनह
ुा ोला ।

अमेररर्ी नागररर्ता तर्था अध्यागमन



अमेररर्ी िन्सार तर्था सीमा सुरिासम्बन्धी
र्ायाकलय




USA.gov
अमेररर्ी विदे श मन््र ालय

