
                             आयरल्याण्ड दतूावास भिषा कायाालय, नयााँ ददल्ली   
                                                                            जून २०१६  

नेपाली  नागरिकहरुका लागग आयिल्याण्ड  विद्यार्थी  भिसा आिेदन  सम्बन्धि  जानकािी   

भिसा आिेदन प्रक्रिया: 

 सब ैप्रकारका आइररस आवदेनका लागि अनलाइन भिसा आवदेन फारम िना जरुरी छ। यो 
अनलाइन फारम भिषा कायाालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ I  

 भिसा आवेदन पेश िदाा अनलाइन भिसा फारम साँि ैसम्परू्ा आवश्यक कािजातहरू VFS भिसा 
आवेदन केन्द्र (Visa Application Centre) VFS काठमाडौं माफा त पेश हुनपुछा। भिसा आवेदन 
केन्द्र VFS काठमाडौंको ठेिाना www.irelandinindia.com वेबसाइटमा उपलब्ध छ I 

 सब ै भिसा आवेदनहरू नयााँ ददल्ली स्थित आइररस भिषा कायाालयमा प्रोसेस्थसिंिका लागि 
पठाइन्द्छ। भिसा सम्बस्न्द्ध ननर्ायहरू नयााँ ददल्लीमा आधाररत आइररस समीकरर् र अध्यािमन 
सेवा (Irish Naturalisation and Immigration Service -INIS) का अगधकारीहरू द्वारा 
िररन्द्छ।  

महत्वपरू्ा जानकारी तिा आबेदनको लागि आवश्यक पने कािजातहरू - सब ैदथतावेजहरूका  सक्कल साँि ै 

प्रनतभलपपहरू बजुाउन आवश्यक छ I  

 ननयभमत जानकारीहरू जथत ैभिसा शलु्क, फोटोको ककभसम, VFS भिसा आवदेन केन्द्रको ठेिाना 
आदद भिसा कायाालयको वेबसाइट www.irelandinindia.com  पवद्यािी पषृ्ठमा उपलब्ध छ I  

 पवद्यािी भिषा आवेदनको सािमा पवद्यािी प्रश्नावली फारम अननवाया परू्ातया िररएको हुनपुछा। 
यो प्रश्नावली फारम अपप्रल १६ मा अपडटे िररएको छ र यो फारम भिसा कायाालयको 
वेबसाइटबाट डाउनलोड िना सककन्द्छ ।     

 अध्ययन िना चाहेको पाठ्यक्रमको लािी शकै्षिक सिमता दशााउने योग्यताको प्रमार् - तपाइले  
अध्ययन िना चाहेको पाठ्यक्रम अध्ययन िना आवश्यक शकै्षिक योग्यता हाभसल िरेको प्रमार् 
पेश िनुापने I यसमा समावेस हुने प्रमार्पत्रहरु जथत ै -  परीिा उत्तीर्ा प्रमार्पत्र, शकै्षिक 
योग्यताको प्रमार्पत्र र अिंग्रजेी िाषाको थतर सम्बस्न्द्ध प्रमार्पत्र I 

 व्यस्क्तित CV – CV मा कुन ैग्याप िए, ग्यापको परू्ा जानकारी पेश िनुापछा I 
 अध्ययन योजना – आयरल्याण्डमा ककन अध्ययन िना चाहेको, कुन पवषय अध्ययन िने र कनत 

समयको लागि आदद अभिप्राय खुलाउन ुपने I यो अध्ययन योजना व्यस्क्तित हुनु जरुरी छ, कुन ै
एजेन्द्टबाट प्राप्त िएको या इन्द्टरनेटबाट कपी िररएको प्रनतभलपपलाई व्यस्क्तित अध्ययन योजना 
माननने छैन I  

 आयरल्याण्डमा प्रथतापवत अध्ययन पनछ नेपाल फका ने इरादाको आधार प्रमार् जथत ै -
आयरल्याण्डमा हाभसल िरेको शकै्षिक योग्यतालाई नेपाल फके पनछ कसरी उपयोि िने अभिप्राय  

http://www.irelandinindia.com/
http://www.irelandinindia.com/


अंगे्रजी िाषा पिीक्षण प्रमाणपत्र  

 सब ै पवद्यािी भिसा आवेदनको लागि अनमुोददत अिंग्रेजी िाषा परीिर् प्रमार्पत्र पेश िना 
अननवाया छ I यदद परीिर् प्रमार्पत्र पेश निएको खण्डमा भिसा आवेदन इन्द्कार हुनेछ I यो 
ननयम सब ैआवेदकहरु लिाएत अिंग्रेजी माध्यमबाट भशिा हाभसल िरेकाहरु सदहतमा लाि ूहुनेछ I 

 थवीकाया अिंग्रेजी िाषा परीिर्हरु – IELTS,TOEFL, Cambridge, PTE Academic वा 
ETAPP I परीिर्को भमनत तपाईंको भिसा आवदेन भमनतको २ वषा भित्र जारी िएको हुनपुछा I 

 यो अिंग्रेजी िाषा परीिर् प्रमार्पत्रको आवश्यकता आयरल्याण्डमा रहेका कुनपैनन भशिा सिंथिाहरू 
द्वारा भिसा आवदेन िने उद्देश्यका लागि हटाउन या बेवास्ता िना सककन्द्न I     

आगर्थिक स्रोत ि सक्षमता सधदििमा:  

 आयरल्याण्डमा अध्ययन िने अवधि दौरान कुन ै सावाजननक कोष वा आकस्थमक रोजिारको 
समिान बबना तपाईंसगं आफ्नो खचाको लागि पयााप्त रकम िएको िनेर प्रमार् देखाउन ुपने I   

 एक शकै्षिक वषाको लागि एक पवद्यािीलाई आयरल्याण्डमा बथन न्द्यनूतम ७००० यरूो (€7000) 
अनमुाननत खचाको आवश्यक पछा , तपाईंसगं यो रकम तत्काल पहुाँचमा छ िन्द्ने प्रमार् देखाउन ु
पने ।  

 तपाईं वा तपाईँको थपोंसोर (हरू ) सगं बापषाक  भशिर् शलु्क बाहेक प्रत्येक वषाको लािी आवश्यक पने 

कस्म्तमा ७००० यरूो (€7000) को व्यक्ततगत खर्चमा लाग्ने  रकमको तत्काल  तयार पहुाँच िएको 
प्रमार् देखाउन ुपने I      

 आफ्नो आगिाक कोषको स्रोत प्रमार् पेश िने - न्द्यनूतम 6 मदहनाको बचत इनतहास ।   
 बैंकबाट शकै्षिक ऋण आधथचक प्रमाणको रूपमा पेश गनच सककन्छ I आवश्यकता अनसुार तपाईँको 

आय स्रोतको प्रमार् तिा आगिाक स्रोत सम्बस्न्द्ध अनतररक्त कागजातहरूको माि िना िररन 
सक्छ िन्द्ने कुरामा सचेत हुनपुछा I   

 नेपाली विद्यार्थी भिसा आिेदन सम्बन्धि हालमैा गरिएको ननम्न समीक्षा अनसुाि:  

 आयरल्याण्डमा अध्ययन लाितको लागि नेबबल बैंक, इन्द्िेष्टमेन्द्ट बैंक या एिरेष्ट बैंकबाट 
सम्पणूच पाठ्यक्रमको खचाको ननभमत्त जारी िएको शकै्षिक ऋर् पेश िरेका आबदेनहरुलाई 
सकारात्मक  मलू्यािंकन िररनेछ I      

 तथेत ै अध्ययन लाितको लागि नेबबल बैंक, इन्द्िेष्टमेन्द्ट बैंक या एिरेष्ट बैंकबाट आिंभशक  
पाठ्यक्रमको खचाको ननभमत्त मात्र ैजारी िएको शकै्षिक ऋर् जहााँ प्रथतापवत कोसाको अबगध २ वषा 
र बढी िएको (यस अवथिामा शकै्षिक ऋर् न्द्यनुतममा एक वषाको भशिर् शलु्क र व्यस्क्तित 
खचाको लागि जारी िएको हुन ुजरुरी छ) पेश िरेका आबेदनहरुलाई पनन सकारात्मक मलू्यािंकन 
िररनेछ I शकै्षिक ऋर् उपलब्ध निएका बााँकी शकै्षिक अबगधको लागि (Irish Naturalisation 



and Immigration Service -INIS) द्वारा ननधााररत ननयभमत आगिाक िमता दशााउने 
कािजातहरु तिा दथताबेजहरु पेश िनुापने छ I     

 भिसा आबेदनको समिानमा पेश िररएको कुनपैनन प्रकारको व्यस्क्तित वा व्यावसानयक 
आयस्रोतको हकमा आन्द्तररक राजथव कायाालयबाट जारी िएको "कर चुक्ता प्रमार्पत्र" न्द्यनुतम 
२ वषाको प्रमार्पत्र बजुाउन अत्यधिक आवश्यक छ I   

 १ जनवरी २०१७ बाट यस भिषा कायाालयले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्द्स प्राप्त ननयमन बैंक 
तिा पवत्तीय सिंथिाका कािजातहरूमात्र थवीकार िनेछ ।   
 

३ हफ्ते ननयम:   

 पवद्यािी भिसा आवेदन पाठ्यक्रम सरुु हुने भमनत िन्द्दा ३ सप्ताह िन्द्दा कम समय बााँकी हुाँदा 
भिसा कायाालयमा प्राप्त (एक्सतनेसन भमनत उल्लेख निएमा) िएमा बबना प्रोसेस्थसिंि कफताा हुनेछ 
I नोट - VFS को कायाालयबाट भिसा कायाालयमा आबेदन आइपगु्न ३/४ ददनको समय लाग्छ 
(बबदाको ददन बाहेक) - हाम्रो कायाालयको वेबसाइटमा VFS को पवतरर् / सिंकलन सम्बस्न्द्धत 
जानकारी उपलब्ध छ I प्रत्येक आवदेकको लागि यो ३ हफ्त े ननयम लाि ू हुनेछ र कुन ैअपबाद 
िररनेछैन I  

प्रोसेन््संग अबगि   

 पवद्यािी भिसा आवदेन पाठ्यक्रम सरुु हुने भमनत िन्द्दा ४ मदहना पवूा पेश िररएको आबेदन 
मान्द्य हुनेछैन । यदी आवेदन प्राप्त िएमा बबना प्रोसेस्थसिंि किताच गररनेछ ।    

 हामी सब ैपवद्यािी भिसा अबेदकरुलाई पाठ्यक्रम सरुुहुने भमनत ध्यानमा राखेर कस्म्तमा ६ हफ्ता 
पदहला आफ्नो आबेदन पेश िने सल्लाह ददन्द्छौं I कृपया नोट िनुास – भिसा आबेदन प्रोसेस्थसिंि 
समय आबेदनको प्रकृनत, जदटलता र भिसा कायाालयमा प्राप्त आवदेन सिंख्यामा िर पछा। 
प्रोसेस्थसिंि अबगधको जानकारी हाम्रो वेबसाइट ननयभमत अपडटे हुन्द्छ ।    

 सब ैपवद्यािी भिसा आवदेनहरु सख्त कालानकु्रममक (chronological order) क्रममा प्रोसेस्थसिंि 
िररन्द्छ जसल ेिदाा हरेक आबेदन बराबर र उगचत तररकाल ेप्रोसेस िएको सनुनस्श्चत होस ्I 
 
 
 
 
 
 



भिसा आिेदन ननणिय सम्बधिमा:   

 भिसा आबेदनको ननर्ाय हफ्ताको दइुपटक हाम्रो वेबसाइटको "साप्तादहक ननर्ाय ररपोटा" (Weekly 
Decision Reports) पषृ्ठमा प्रकाभशत िररन्द्छ I Visa Reference Number राखेर आफ्नो 
भिसा आबेदनको स्थिनत जान्द्न सककन्द्छ I पनुरावेदन  

भिसा रिफुजल – पनुिािेदन पेश गने सम्बधिमा  

 प्रत्येक भिसा ररफुजलको हकमा ररफुज िएको कारर् उल्लेखिरर गचठी जारी िररन्द्छ, 
भिसा ररफुज िएको दईु मदहना भित्र पनुरावेदनको लािी पोथट माफा त भिसा कायाालयमा 
पेश िना सककन्द्छ I     
मागर्थ उल्लेखित भिसा आबेदन सम्बन्धि आिश्यकताहरु केिल एक ददशाननदेश रूपमा  
िहनेछ ति यसले भिसा अगिकािीको आफ्नो व्यन्ततगत ननणिय भलने अगिकािमा कुन ै
िोक लगाउन सतदैन । यस भिसा कायािलयलाई भिसा आिेदन प्रक्रिया दौिान र्थप 
द्तािेज अनिुोि गने अगिकाि छ।    
 
 

र्थप जानकािी आिश्यक पिेमा:  

        मिसा आवेदन प्रकक्रया र आवश्यक कागजात थप जानकारीको लाधग ;  

 हाम्रो वेबसाइट www.irelandinindia.com जानहुोस।् 
 हाम्रो इमेल ndvi@dfa.ie (९८% प्रश्नहरुको २४ घण्टा भित्र जवाफ ददइन्द्छ ) 

 िकैन्ल्पक जानकािी: 

 वेबसाइट   www.inis.gov.ie  -  Irish Naturalisation and Immigration Services  
 VFS लाई सम्पका   िना - VFS लाई भिसा हेल्पलाइन टेभलफोन माफा त वा इमेल द्वारा सम्पका  िना 

सक्नहुुन्द्छ I   www.vfs-ireland.co.in  वेबसाइटमा जानकारी पाउन सककन्द्छ।  
 

http://www.inis.gov.ie/

