
 

को�भड - १९ को स�दभ�मा क�सलुर सेवा स�ब�धी ज�र�   सचूना 
२०७७ माघ ९ ( जनवर� २२ , २०२१ )  

 
क�सलुर  सेवा  स�ब�धी  प�छ�लो �यव�थाः 
 
१ ) हुलाक (Mailing Services) माफ� त �दईने सेवा: वत�मान स�दभ�मा �न�न �ल�खत क�सलुर सेवाह� अक� सचूना जार�                
नभएस�मका ला�ग हुलाकमाफ� त �दान ग�रनेछः �भषा , �ाभल डकुमे�ट , �माणीकरण, गरैआवासीय नेपाल� प�रचयप� **,            
राहदानी  (प�हले एम.आर.पी. �लइसकेकालाई मा�)।  

** �यानाकष�णः �वशषे �ा�व�धक कारणले गदा� हाललाई गरैआवासीय नेपाल� प�रचय प� जार� गन� काय� अक� सचूना               
�का�शत नभएस�मको ला�ग �थ�गत ग�रएको छ। 

२ ) आफै उपि�थत भई �लन स�कने सेवाहर �न�न �ल�खत सेवा: �ा�त गन� दतूावासमा प�हलेनै समय �नि�चत गरेर मा�                  
आफै उपि�थत हुनपुन�छः अ�धकृत वारेसनामा र Live-Enrollment राहदानी ( प�हलो पटक एमआरपी आवेदक / हालस�म             
प�न ह�त�ल�खत राहदानीमा� हुनेह�लाई अ�नवाय� ) । साथ ै, अ�य अ�त आव�यक कामको ला�ग अ��म�पमा समय             
�नि�चत गरेर मा� दतूावासमा भेटघाटको ला�ग आउन स�कनेछ।  

** �यानाकष�णः 
कुनै प�न सेवाको ला�ग दतूावासमा �नवेदन पेश गनु�अ�घ दतूावासको वेबसाईट https://us.nepalembassy.gov.np/ को            
'Consular Services' मेन�ुभ� रहेका सचूानाह� रा�र� पढ� आव�यक कागजातह� तयार गर� 'submit your details              
here' �ल�कमा आ�नो �नवेदनको �यहोरा भर� सेवाको ला�ग अ�नवाय��पमा दता� हुनपुन�छ र यसै �ल�कमाफ� त अ��म               
समय प�न �लन स�कनेछ। त�प�चातमा� आवेदन फाराम भनु�पन�छ। 
   
दतूावासमा �ा�त हुने �नवेदन र �ा�त कागजातह� परूा भएमा कुनै प�न क�सलुर सेवाह� �दान गन� र कागजातह�                 
हुलाकमाफ� त �फता� पठाउन सामा�यतः ३ दे�ख ५ काय��दन ला�न स�नेछ। तथा�प, सेवा�ाह� रहेको �थानको दरू� र                
सेवा�ाह�ले �योग गन� हुलाक सेवा (Mailing Services) को आधारमा दतूावासबाट जार� हुने कागजात सेवा�ाह�को हात पन�                
अझ ब�ढ समय ला�नस�नेछ। 

 

�भषा स�ब�धी प�छ�लो �यव�थाः 

३ ) आगमन �ब�दमुा �भषा (Visa on Arrival) पाउनेह�ः नेपालको अ�यागमन �वभागको 5 माघ २०७७ (जनवर� 1८,                
202१) को सचूना अनसुार �न�न बमोिजमका या�हु�ले ��भवुन अ�तरा�ि��य �वमान�थलमा आगमन �भषा �ा�त गन�              
स�नेछनः् 

क. कूटनी�तक/औपचा�रक राहदानी वाहक तथा UN Laissez-Passer वाहक, 
ख . नेपालमा रहेका UN Agencies तथा अ�य अ�तराि��य स�ंथामा काय�रत �बदेशी,  
ग. नेपाल� मलुका �वदेशी  (राहदानीमा ज�म�थान  'नेपाल'  उ�लेख भएको) र गरैआवासीय नेपाल�  
प�रचयप� वाहक। 
 

आगमन �भषाको ला�ग या�ा श�ु गनु�अ�घ अ�यागमन �वभाग, नेपालको वेबसाईट          
https://nepaliport.immigration.gov.np/on-arrival/IO01 मा गई Online Application फाराम भर� �यसको        
Submission Number उ�लेख भएको ���टेड क�प साथमा �लई गएमा नेपाल �वेश �ब�दमुा �भषा �लन समय कम                
ला�नेछ। 
** �यानाकष�णः तथापी, �भषा नभएका सबै �वदेशीले नेपाल� राजदतूावास वा नेपाल� क�सलेुटबाट �भषा �लएर मा� या�ा               
गनु�हुन दतूावास �वशषे अनरुोध गद�छ। 

४ ) अ�य �वदेशी नाग�रकह�ले दतूावासबाट �भषा �ा�त गनु�पन�: मा�थ नं ( ३ ) मा उ�ले�खत �वदेशी नाग�रक बाहेक अ�य                  
�बदेशी नाग�रकह�ले दतूावास वा नेपाल� क�सलेुटबाट �भषा �लनपुन�छ। �भषाको फाराम भनु�अ�घ वेबसाईटको �भषा             
स�ब�धी पेजमा रहेको �ल�क ('submit your details here') मा आ�नो �नवेदनको �यहोरा अ�नवाय��पमा भनु�पन�छ।              
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�भषा आवेदनको ला�ग दतूावासको वेबसाईटमा रहेको �ल�क https://us.nepalembassy.gov.np/tourist-visa/ माफ� त         
अनलाईन फाराम भर� सोको submission receipt, राहदानी, �भषा श�ुकबापत 'Embassy of Nepal, Washington             
D.C.' को नाममा तयार पारेको Money Order र पसैा �त�रसकेको �फ�त� खाम हुलाकमाफ� त दतूावासमा पठाउन ुपन�छ। 

५ ) को�भड -19 नेगे�टभ �रपोट� आव�यक पन�: नेपाल या�ा गन� सबलेै या�ा श�ु गनु� अ�घ ७२ घ�टा�भ� �ा�त गरेको आ�नो                    
PCR प�र�ण Negative Report (RT-PCR/Gene Xpert/True NAAT or equivalent) साथमा रा�पुन�छ। ५ वष�             
भ�दा म�ुनका बालबा�लकाह�को हकमा PCR Report आव�यक पन�छैन। PCR Report लगायतका �वषयमा हवाई सेवा              
क�पनी (Airlines) को अ�य थप �यव�था (Requirement) हुनस�ने भएकोले आ�नो हवाई सेवा क�पनी (Airlines) वा               
�ाभल एजे�टसँग पनुः बझुरे मा� �वमान�थल जानहुुन अनरुोध ग�र�छ। नेपाल �वेश गन� सबै या�हु�ले नेपाल �वेश गरेको                 
�दन दे�ख वा को�भड - १९ सं��मत �यि�तको सपंक� मा आएको �दनदे�ख कि�तमा १० �दन अ�नवाय� �वारेि�टनमा ब�नपुन�,               
तथा स�ंमण पिु�ट भएप�छ कि�तमा १० �दन अ�नवाय� आईसोलेसनमा ब�नपुन� लगायत नेपाल सरकारले लागू गरेको               
�वा��य स�ब�धी मापद�ड अ�नवाय� �पमा पालना गनु�पन�छ। 

६ ) नेपाल या�ा अगा�ड तो�कएको फाराम अ�नवाय��पमा भनु�पन�ः नेपाल या�ा गनु� अगा�ड स�पणू� या�हु�ले              
https://ccmc.gov.np/arms/person_add.php �ल�कमा गई "International Traveller Arrival Form" अ�नवाय�        
�पमा भर� बारकोड स�हतको ���ट वा �डिजटल �न�सा आ�नो साथमा राखी या�ा गनु�पन�छ। 
**�यानाकष�ण:** 
सबै सेवा�ाह�ह�लाई क�सलुर सेवा स�ब�धी सोधपछुका ला�ग टे�लफोन भ�दा ईमेल �योग गनु�हुन अनरुोध ग�र�छ, र               
यसकाला�ग दतूावासको ईमेल ठेगाना consular@nepalembassyusa.org मा मा� स�पक� गनु�हुन समेत अनरुोध           
ग�र�छ। 
 

** या�ाको �ममा आउनस�ने झ�झटलाई �यानमा राखी दतूावासबाटै �भषा �लएर मा� या�ा श�ु गनु�हुन सबै �वदेशी                
नाग�रकह� लाई अनरुोध ग�र�छ। 

** हुलाक( Post Mail )माफ� त वा �वयं उपि�थत भई दतूावासमा कुनै आवेदन पेश गनु�अ�घ स�बि�धत क�सलुर सेवा प�ृठमा                
देखा पन� �लकं “submit your details here” माफ� त �ववरण भर� सेवाका ला�ग दता� हुन अनरुोध ग�र�छ। यसर�                 
�ववरण नभरेस�म यथासमयमा सेवा �वाह गन� क�ठनाई हुने �यहोरा समेत अनरुोध ग�र�छ। 

*** 
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