
 

 

डिपार्टमेन्र् अफ होमल्याण्ि सेक्यरुिर्ी DHS ले नेपाललाई  
अस्थायी  सुिक्षाको स्र्ार्स र्ीपीएस सुबिधा  प्रदान गिेको 
छ । 
प्रदान गरेको मिति: जुन २४, २०१५  

WASHINGTON—होिल्याण्ड सेक्युररटीका सेके्रटरर Jeh Johnson ले नपेाललाई १८ िहहनाको 
लागग अस्थायी सुरक्षाको स्टाटस (हटपपएसस) सुबिधा प्रदान गरेको कुराको घोषणा गरेका हुन । 
यो हटपपएसस  नेपालिा अपप्रल २५, २०१५ का हदन ७.८ को र ित्पश्चािका हदनहरुिा आएको 
भूकम्प र पराकम्पहरुको कारण भएको क्षतिलाई द्रषृ्टटगि गरी प्रदान गररएको हो । यसकारण 
अिेररका अवष्स्थि योग्यिा पुगेका नेपाली नागररकले हटपपएसको लागग अिेररका (सरकार) िा 
तनवेदन हदन सक्नेछन । मसहटजनमिप एन्ड इमिगे्रसन समभिस (USCIS) । फेडरल रजीस्टर को 
सूचना ले आज यस िारेको बिस्ििृिा जानकारी हदनुका साथ ैहटपपएसको लागग तनवेदन हदने 
िररका प्रकामिि गरेको छ । 

नेपाललाई प्रदान गररएको हटपपएस आजैको मिति जुन २४, २०१५ िाट लागु हुनेछ र यो डडसेम्िर 
२४, २०१६ का हदन सम्ि कायि रहने छ । यो सबुिधाको ििलव, यस अवगधिा योग्यिा पुगेका 
नेपाली (र जो बिगि िा नेपाल िा िस्दै आएकाहरु) लाई अिेररका िाट हटाईने छैन र उतनहरुले 
ईम््लाइिेन्ट अथोराईजेिन ( काि गनि पाउने अगधकार, EAD प्रा्ि गने छन।्) । १८० हदनको 
यो हटपपएसको दिाि अवगध जुन २४, २०१५ िाट िुरु भएर डडसेम्िर २१, २०१५ सम्ि कायि हुने 
छ । 

हटपपएसिा योग्य हुनको लागग उतनहरु, जुन २४, २०१५ देखि अबिष्छछन्न रुपिा र स-िररर 
अिेररकािा िस्दै आएको प्रिाणको अतिररक्ि अन्य सम्पूणि योग्यिाका सििहरु पूरा गरेको 
हुनुपदिछ।  तनवेदकहरुको सुरक्षा जााँच पतन हुनेछ । आपरागधक रेकडि भएका वा राष्टिय सुरक्षािा 
आाँच प-ुयाउन सक्ने व्यष्क्िहरु हटपपएसको लागग योग्य हुने छैनन ्। टीपीएस संिन्धी योग्यिा र 
सििको िारेिा यहााँ ब्याख्या गररएको छ । :फेडरल रष्जस्टर सूचना र टीपीएस संिन्धी वेिसाइट 
www.uscis.gov/tps. । 

तनवेदकले USCISिा हटपपएस को लागग आवश्यक पने िुल्क सिै वा केहह असिथििा को कारण 
देिाई मिनाहाको लागग १-९१२ फिि Form I-912, , भरेर अनुरोध गनि सक्ने छन ्वा 
मलखििरुपिा अनुरोध गनि सक्ने छन ्। िुल्क सहुमलयिका लागग लागग अनुरोध गदाि त्यस संग 
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सम्िष्न्धि कागज पतन पेि गनुि पनेछ । USCIS ले आवश्यक पने रकि वा रकि मिनाहाको 
लागगको तनयि पूविक गररएको अनुरोध कागज नभएको कुनै पतन तनवेदनलाई ईन्कार गनेछ । 
USCIS का सिै फििहरु तन:िुल्क प्रा्य छन ्। तनवेदकहरुले यस्िा फििहरु USCIS का तनम्न 
वेभसाईट िाट डाउनलोड गनि सक्ने छन:् www.uscis.gov/forms अथवा पैसा नकाहटने यो फोन 
1-800-870-3676 िा सपंकि  गरी िगाउन सक्ने छन । 

आवेदक ले आफ्नो तनिेदनको अवस्थाको िारेिा जानकारी चाहेिा हरेक तनिेदनको अवस्था िुझ्न 
िाइ केस स्टाटस अनलाईन िाट अथवा यो पैसा नलाग्ने फोन ्1-800-375-5283 वा सुन्न 
कहिनाइ हुनेका लागग 1-800-767-1833 िा संपकि  गरर जानकारर प्रा्ि गन ्ि सक्नु हुने छ । 

USCIS र यस्का कायिक्रिहरुको िारेिा थप जानकारी चाहहएिा कृपया www.uscis.gov 
वेभसाइट हेनुिहोला । अथवा हाम्रो ट्पवटरिा @uscis, युट्युि(्USCIS ), फेसिुक्(uscis ), र 
USCIS को ब्लग The Beacon हेनुि होला । 
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