
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षरकर 
भकु्तरनीहरूलरई सहज 

बनरइयो 
 

 

संसारका हजारौं विद्यार्थीहरूद्िारा विश्िास 

गररएको, Flywire विश्िभररका संस्र्थाहरूमा 
अन्तरााष्ट्रिय शिक्षाका भुक्तानीहरू गने 

सुरक्षक्षत, एकदमै सहज तररका हो। 
 
 
 
 
 
 

तपरईंको लरगि उत्कृरट भकु्तरनी अनुभव 
 

अप्रत्यरशित िलु्कहरू भुक्तरनी निनुाहोस ्

तपाईंको संस्र्थासम्म भुक्तानी पुग्दा अप्रत्याशित बैंक िलु्कहरूको कारण तपाईंको खातामा कम रकम हुनसक्छ। 
तपाईंको शिक्षण िलु्क प्रत्येक पटक पूणा रूपमा डशेिभर गररन्छ भनी Flywire िे सुननष्ट्श्ित गछा। 

 
तपरईंको घरे्लु मदु्ररमर भुक्तरनी िनुाहोस ्

अनािश्यक बैंक िलु्कहरू भुक्तानी नगनुाहोस ्र अनकूुि विदेिी विननमय दरहरू प्राप्त गनुाहोस।् 
 

भुक्तरनी ट्र्यककङ 

तपाईंको भुक्तानी ष्ट्स्र्थनतको बारेमा इमेि तर्था पाठ अद्यािधिकहरू प्राप्त गनुाहोस ्िा तपाईंको भुक्तानीिाई 

अनिाइनमा सात ैददन िौबबसै घण्टा ट्र्याक गना Flywire खाता शसजाना गनुाहोस।् 
 

ग्ररहक सेवर 
फोन, च्याट र इमेि माफा त बहुभाविक ग्राहक सहायताको आनन्द शिनुहोस।् 

 
 

तपरईंको ससं्थरले FLYWIRE प्रयोि ककन िर्ा  
सहज भुक्तरनी पहहचरन 

अन्तरााष्ट्रिय भुक्तानीहरू पदहिान गना कठीन हुनसक्छ। Flywire बाट, तपाईंको संस्र्था सिैँ तपाईंको खातामा 
तपाईंको भुक्तानी पदहिान गना र शमिाउन सक्षम हुन्छ। 

 
भुक्तरनी दृश्यतर 
तपाईंको संस्र्था तपाईंको भुक्तानी प्रक्रियाको सुरुिातदेखख भुक्तानी आफ्नो खातामा डशेिभर नहुुँदासम्म तपाईंको 
भुक्तानीको अनुगमन गना सक्षम हुनेछ। 

 
प्रत्यक्ष सञ्चरर् 
कुनै पनन समस्या उत्पन्न भएमा द्रतु र सहज समािानको िाधग Flywire िे तपाईंको ससं्र्थासुँग प्रत्यक्ष सञ्िार गछा। 



तपरईंको भुक्तरनी कसर्ी िने 
Flywire बरट शिक्षण िुल्क भुक्तरनी िनुा सुर्क्षक्षत, द्रतु र् सहज हुन्र्। आफ्नो भुक्तरनी पेि िना ननम्नशलखित सष्ट्जलर 
चर्णहरूको परलनर िनुाहोस:् 

 

 

1. सरुु िर्ौं 
flywire.com/mypayment मा जानुहोस ्र “भुक्तानी गनुाहोस”् ियन गनुाहोस,् त्यसपनछ “भुक्तानी गनुाहोस”् ियन गनुाहोस।् 
तपाईंिे भुक्तान गना िाहनुभएको संस्र्थाको नाम, त्यसपनछ, तपाईंको मिू रारि र भुक्तानी रकम प्रविरट गनुाहोस।् 

 

2. भकु्तरनी ववगि चयन िनुाहोस ्

उपिब्ि गराइएका भकु्तानी विकल्पहरूको समीक्षा गनुाहोस ्र तपाईंको अधिमान्य विधि ियन गनुाहोस।् विकल्पहरूमा बैंक िान्सफर, 
आफ्नो घरेिु मदु्रामा डबेबट/िेडडट काडा, विद्युतीय भुक्तानी िा अन्य स्र्थानीय विकल्पहरू समािेि हुन सक्छन।् 

 

3. आफ्नर वववर्णहरू प्रववरट िनुाहोस ्

आफ्नो भकु्तानी प्रारम्भ गना केही आिारभतू जानकारी प्रविरट गनुाहोस।् तपाईंको संस्र्थाद्िारा सहज पदहिानका िाधग तपाईंको 
भुक्तानीसुँग हामीिे यो जानकारी समािेि गनेछौं। 

 

4. भकु्तरनी िनुाहोस ्

तपाईंिे ियन गनुाभएको विधि माफा त Flywire मा कोिहरू पठाउन उपिब्ि गराइएका ननदेिनहरूको पािना गनुाहोस।् 
 

बैंक िरन्सफर् तपाईंका कोिहरू पठाउन उपिब्ि गराइएका ननदेिनहरूको पािना गनुाहोस।् आफ्नो बैंकमा ननभार रहेर, भुक्तानी अनिाइन माफा त, व्यष्ट्क्तगत 

रूपमा िा फोनमाफा त गना सक्रकन्छ। 
 

डबेबट/के्रडडट करडा तपाईंिे आफ्नो घरेिु मुद्रामा भुक्तानी पूरा गना अनिाइनमा आफ्नो काडा वििरणहरू प्रविरट गनुाहोस।् 
 

नोट: अनतररक्त स्र्थानीय भकु्तानी विकल्पहरू तपाईंको मिू रारिमा ननभार रहेर उपिब्ि हुनसक्छन।् 

 

5. ट्र्यरक िनुाहोस ्र् पषु्ट्रट िनुाहोस ्

तपाईंको भुक्तानी डशेिभर भएपनछको प्रमाणीकरण सदहत तररकाको प्रत्येक िरणमा इमेि तर्था पाठ अद्यािधिकहरू प्राप्त गनुाहोस।् 
तपाईंिे आफ्नो भुक्तानीिाई अनिाइनमा सातै ददन िौबबस ैघण्टा ट्र्याक गनाका िाधग Flywire खाता शसजाना गना पनन सक्नुहुन्छ। 

 

 
 
 
 

आजबरट आफ्नो भकु्तरनी सुरु िर्ौं!  
 

flywire.com/mypayment 
 

 

प्रश्नहरू र्न?् flywire.com/support मर जरनुहोस ्वर support@flywire.com मर हरमीलरई इमेल िनुाहोस ् 


