भिसा
अमेररर्ी र्ानन
ु अन्तर्कत र्स्तो प्रर्ारर्ो भिसार्ो आिश्यर्ता छ िन्ने र्ुरा तपाईँर्ो भ्रमणर्ो उद्देश्य र अन्य तथ्यहरूले

थप स्रोतहरू

ननर्ाकरण र्र्कछन ् । आिेर्र्र्ो रूपमा तपाईँले आिेर्न र्रे अनस
ु ारर्ो भिसा प्राप्त र्नकर्ा लािर् सै आिश्यर्ता र यो्यता परर ा
र्रे र्ो हुनु पर्कछ ।

र्रआप्रिासी भिसासम्ैन्र्ी ैारम्ैार सोिर्ने
प्रश्नहरू

Directory of Visa Categories (भिसा िर्ीर्रणर्ो सच
र ी) usvisas.state.gov मा दर्इएर्ो छ । त्यहााँ र्ई आफ्नो भ्रमणर्ा लािर्
उपयक्
ु त हुने भिसार्ो िर्क ननर्ाकरण र्नक सकर्न्छ ।

अमेररर्ामा भ्रमण र पयकटन

गैरआप्रवासी भिसा

ाालसााीविरुद्ध चेतािनी

र्ानन
ु ी अिर्र्ार तथा संरक्षणहरू

आप्रवासी भिसा

A र्े खख Z सम्मर्ो सरची

भिसा के हो ?

अमेररर्ा प्रिेश र्नक चाहने विर्े शी नार्ररर्ले सामान्यतया सरु
ु मा भिसा प्राप्त र्नुक पर्कछ । भिसा या्र्
ु ो राहर्ानीमा ाार
र्ररन्छ । राहर्ानी या्र्
ु ो नार्ररर्ता िएर्ो र्े शैाट ाार र्ररने भ्रमण र्ार्ाात हो ।

सम्पर्क वििरण

भिसारदहत भ्रमणर्ा लािर् यो्य ननश्श्चत अन्तराकश्य य या्ह
ु रूले अमेररर्ामा भिसाबैना या्ा र्नक पाउाँ छन ् । यस िेैसाइटर्ो
भिसासम्ैन्र्ी खण्ड अमेररर्ा ाान चाहने विर्े शी नार्ररर्र्ा लािर् अमेररर्ी भिसासाँर् सम्ैश्न्र्त छ ।

अमेररर्ी र्त
र ािासर्ो र्न्सल
ु र शाखा

(द्रयटव्य : अमेररर्ी नार्ररर्लाई भ्रमणर्ा लािर् अमेररर्ी भिसा चादहाँर्न तर विर्े श ााने सोच ैनाएर्ा अमेररर्ी नार्ररर्र्ा

महाराार्ञ्ार्ो नारायणर्ोपाल चोर् नश्ार्

लािर् आफर ाान चाहने र्े शर्ो र्त
र ािासद्िारा ाार भिसा आिश्यर् हुनसक्छ ।)

नबैल ैैंर् अर्ाडड छ ।

हामीलाई सम्पकक गर्ने तररका

ग्राहर् सेिा प्रनतननिर्लाई सम्पर्क र्नकर्ा लािर् GSS र्ो Contact Us पयृ ठमा ाानह
ु ोस ् । त्यहााँ पण
र क ाानर्ार दर्इएर्ो छ ।

टे भलफोन :

अथिा तल दर्इएर्ो ाानर्ार प्रयोर् र्रे र ग्राहर् सेिा र्ेन्द्रलाई सम्पर्क र्नह
ुक ोस ् :


१-८००-०९१-०११४ (नेपालैाट सम्पर्क र्र्ाक)

(७०३) ९८८-३४२८ (अमेररर्ाैाट सम्पर्क र्र्ाक)

टे भलफोर्न : नेपालैाट १-८००-०९१-०११४ मा फोन र्र सेिा र्ेन्द्रमा सम्पर्क र्नक सकर्नेछ । सोमैारर्े खख

सम्पर्क र्ने समय : बैहान ८ ैाेैाट रानत ८

शुक्रैारसम्म बैहान ८ ैाेर्ेखख रानत ८ ैाेसम्म सम्पर्क राख्नह
ु ोला । अमेररर्ाैाट (७०३) ९८८-३४२८ मा फोन र्र

ैाेसम्म, सोमैार-शुक्रैार

सेिा र्ेन्द्रमा सम्पर्क र्नक सकर्नेछ ।


ईमेल : support-nepal@ustraveldocs.com मा ईमेल पठाउनह
ु ोस ् । तपाईँर्ो प्रश्न आफ्नो र्ेससाँर् ननश्श्चत रूपमा

ई-मेल :
support-nepal@ustraveldocs.com
consktm@state.gov (र्ेससाँर् सम्ैश्न्र्त

सम्ैश्न्र्त छ र र्ुन सामान्य सोर्पछ
ु होइन िने मा् अमेररर्ी र्त
र ािासलाई consktm@state.gov मा सम्पर्क
र्नह
ुक ोस ् ।

ननश्श्चत प्रश्नहरू मा्)

ग्राहक सेवासम्बन्धी वक्तव्य

संयक्
क
ु त राज्य अमेररर्ार्ो सिोत्तम संरक्षणर्ा लािर् अमेररर्ी विर्े श मन््ालयले भिसा प्रकक्रयालाई र्डाइर्ा साथ स्िच्छतापि
र र्
व्यिस्थापन र्र्कछ । अमेररर्ा सर्ैँ खल
ु ापनर्ा लािर् िचननाँर् आएर्ो छ, ासप्रनत हामी पनन समवपकत छौँ । अमेररर्ार्ो
भ्रमणलाई स्िार्त तथा प्रोत्साहन र्ररन्छ ।

हामी भिसा आवेदकप्रतत तर्नम्र्न वचर्नबद्धता व्यक्त गदकछौँ :


हामी तपाईँप्रनत मयाकदर्त र सम्मानानर् व्यिहार र्नेछौँ, चाहे हामी तपाईँलाई भिसा ाार र्नक असमथक न कर्न
नहोऔँ ।





हामी तपाईँलाई एर् व्यश्क्त र तपाईँर्ो र्ेसलाई एर् पथ
ृ र् र्ेसर्ा रूपमा हेनेछौँ ।

तपाईँर्ो लािर् भिसा अन्तिाकताक नौलो िा अत्यारला्र्ो अनि
ु ि हुनसक्नेछ र तपाईँ निकस हुन सक्नह
ु ु नेछ िन्ने र्ुरा
हामी यार् र्नेछौँ ।
अन्तिाकताकर्ो लािर् उपलब्र् सीभमत समय प्रयोर् र्र हामी तपाईँर्ो भ्रमण योाना र आसयसम्ैन्र्ी सक्र्ो पण
र क
ैझ
ु ाइ ननमाकण र्नेछौँ ।





हामी आफ्ना उपलब्र् स्रोत प्रयोर् र्र सै आिेर्र्हरूलाई स्िच्छतापि
क अपोइन्टमेन्ट पाउन मद्दत र्नेछौँ ताकर्
र र्
उनीहरू समयम व्यिसाय, अध्ययन र अन्य महत्त्िपण
र क र्ामर्ा लािर् भ्रमण र्नक पाऊन ् ।



हामी भिसार्ा लािर् यो्यता तथा आिेर्न प्रकक्रयासम्ैन्र्ी विस्तत
र ािास तथा र्न्सल
ु ेटर्ो
ृ र सह ाानर्ार हरे र् र्त
िेैसाइटमा राख्नेछौँ ।



हामी हरे र् र्त
र ािास तथा र्न्सल
ु ेटर्ो र्रआप्रिासी अपोइन्टमेन्ट िेदटङ टाइमसम्ैन्र्ी ाानर्ार
http://travel.state.gov माफकत प्रर्ान र्नेछौँ ।



तपाईँर्ो भिसा अस्िीर्ृत ियो िने हामी त्यसर्ो र्ारण ैताउनेछौँ ।

साथै, यदद तपाईँ :




विद्याथी हुनह
ु ु न्छ िने हामी तपाईँलाई अपोइन्टमेन्ट दर्लाउन र यो्य िएमा भिसा ाार र्नक हर प्रयत्न र्नेछौँ,
ासले र्र्ाक तपाईँ पढाइर्ा लािर् ैेलमा प्ु न सक्नह
ु ु नेछ ।
मेडडर्ल एन्ड ह्यम्
ु याननटे ररयन इमराेन्सी

ािलर (स्िास्थ्य तथा मानिीय आर्श्स्मर्तार्ा र्ारण भ्रमण र्ने या्)ु

हुनह
ु ु न्छ िने र्म्िीर अिस्थामा हुनेहरूर्ो भिसा ‘र्ेस’ र्ो सन्र्िकमा एक्सवपडाइटे ड प्रकक्रया अपनाउनेछौँ ।
बैानेस ािलर (व्यािसानयर् या्)ु हुनह
ु ु न्छ िने हामी व्यािसानयर् भ्रमणर्ो सहाीर्रणर्ा लािर् उपयक्
ु त

संयन््र्ो स्थापना र्नेछौँ र अमेररर्ी व्यिसायसाँर् विशेष सरोर्ार राख्ने ‘र्ेस’ हरूर्ो सन्र्िकमा एक्सवपडाइटे ड
प्रकक्रया अपनाउनेछौँ ।

साथै, हामी तपाईँ आवेदकबाट तर्नम्र्न अपेक्षा राख्दछौँ :





सरर्ार ननर्ायर्ा भलङ्र्हरू

आफ्नो भ्रमण र भिसा आिेर्नसम्ैन्र्ी योाना ानतसक्र्ो चााँडो ैनाउनह
ु ोस ् ।
आफ्नो आिेर्न पण
र क र सह तररर्ाले परर ा र्नह
ुक ोस ् ।

आफ्नो उद्देश्य र योानार्ा विषयमा प्रयट हुनह
ु ोस ् ।
आफ्नो भ्रमणर्ो आसय छोटर्र मा स्पयटसाँर् ैताउनसक्ने र्र आफ्नो अन्तिाकताकर्ो तयार र्नह
ुक ोस ् ।

अमेररर्ी नार्ररर्ता तथा अध्यार्मन
सेिासम्ैन्र्ी र्ायाकलय



अमेररर्ी िन्सार तथा सीमा सुरक्षासम्ैन्र्ी
र्ायाकलय




USA.gov
अमेररर्ी विर्े श मन््ालय

