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PRESIDENT TRUMP’S 
FOURTH TRAVEL BAN 

 

 
دستبرداری: يہ مشاورتی  ليگل ايڈ سوسائٹی،  اميگريشن الء يونٹ۔ نے تشکيل دی ہے ،يہ مشاورتی کوئی قانونی مشوره نہيں 
ہے ،اور اميگريشن ماہر کے مشورے کا متبادل نہيں ہے۔ يہاں موجود معلومات اس دستاويز کے نيچے ورژن کی تاريخ کے 

 مطابق موجوده ہيں ، اور قانونی مقدمہ بازی کے نتيجے ميں اس ميں تبديلی الئی جاسکتی ہے۔
 

جون ، ٢٠١٨ کو ، ٹرمپ  وی ۔  ہوائی ، امريکی سپريم کورٹ کا مؤقف تھا کہ صدر ٹرمپ کی ٢۴ ستمبر ٢٠١٧ 
کو جاری کرده تيسری سفری پابندی غير آئينی نہيں ہے۔ اس پابندی ميں آٹھ ممالک کے شہريوں کو نشانہ بنايا گيا 
تھا ، ان ميں سے چھ مسلم اکثريتی آبادی والے ہيں: چاڈ ، ايران ، ليبيا ، شمالی کوريا ، شام ، وينزويال ، يمن اور 

صوماليہ۔ ۔ انتظاميہ نے ١٠ اپريل ٢٠١٨کو چاڈ کے خالف پابندی ختم کردی تھی ، ليکن باقی سات ممالک سفری 
 پابنديوں کے تابع ہيں۔

 
٣١جنوری ٢٠٢٠ کو ، صدر ٹرمپ نے نائجيريا ، برما (ميانمار) ، اريٹيريا ، کرغزستان ، سوڈان اور تنزانيہ کو 

 شامل کرتے ہوئے چوتھی سفری پابندی جاری کی ۔ چوتھی سفری پابندی ٢١ فروری ٢٠٢٠ کو الگو ہوگی
 

پابندی ، تارکين وطن کے مابين مختلف ہے  (جو قانونی مستقل رہائشی ، يا گرين کارڈ ہولڈر بن کر داخل ہوتے ہيں) 
  اور غير تارکين وطن (جو محدود وقت کے لئے داخل ہوتے ہيں ، مثال کے طور پر زائرين يا طلباء)

 
تارکين وطن ويزا ملک ويزا تارکين وطنغير  نوٹس

 برما
  (ميانمار)

تمام معطل ،سوائے خصوصی 
تارکين وطن کے جس کی اہليت 

امريکی حکومت کو مدد فراہم 
کرنے پر مبنی ہے

اے/اين

پابندی  ١٠  اپريل ، ٢٠١٨ کو اٹھا  چاڈ
ئی گئی

پابندی  ١٠  اپريل ، ٢٠١٨ کو اٹھا 
ئی گئی

تمام معطل ،سوائے خصوصی  اريٹيريا
تارکين وطن کے جس کی اہليت 

امريکی حکومت کو مدد فراہم 
کرنے پر مبنی ہے

اے/اين

تمام معطل ايران عام طور پر معطل ، طالب علم کے 
عالوه(ايف اور ايم) اور تبادلہ 

مالقاتی  (جے) ويزا رکھنے والوں 
کو داخل کيا جاسکتا ہے ،بہتر 

اسکريننگ اور جانچ کرنا مشروط 
ہے

کسی شخص کے ساتھ حقيقی 
تعلقات رکھنے والے   يا رياست 

ہائے متحده امريکہ ميں وجود 
افراد کے لئے  چھوٹ  ، چھوٹ 
١٨ اکتوبر ، ٢٠١٧ کو ختم ہوئی

داخل کيا جاسکتا ہے ، ليکن اس  عراق
بات کا تعين کرنے کے لئے کہ اس 

سے قومی سالمتی يا عوام کی 
حفاظت کو کوئی خطره الحق  نہيں 

ہے  اس کی اضافی جانچ پڑتال 
مشروط ہے۔

داخل کيا جاسکتا ہے ، ليکن اس بات 
کا تعين کرنے کے لئے کہ اس سے 

قومی سالمتی يا عوام کی حفاظت کو 
کوئی خطره الحق  نہيں ہے  اس کی 

اضافی جانچ پڑتال مشروط ہے۔

اب کوئی واضح پابندی کا 
پابند نہيں
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تارکين وطن ويزا ملک ويزا تارکين وطنغير  نوٹس

تمام معطل ليبيا بی ١؍ بی ٢ کاروباری اور سياحتی 
زائرين  معطل شده

کسی شخص کے ساتھ حقيقی 
تعلقات رکھنے والے   يا رياست 

ہائے متحده امريکہ ميں وجود 
افراد کے لئے  چھوٹ  ، چھوٹ 
١٨ اکتوبر ، ٢٠١٧ کو ختم ہوئی

تمام معطل ،سوائے خصوصی  کرغزستان
تارکين وطن کے جس کی اہليت 

امريکی حکومت کو مدد فراہم 
کرنے پر مبنی ہے

اے/اين

تمام معطل ،سوائے خصوصی  نائيجيريا
تارکين وطن کے جس کی اہليت 

امريکی حکومت کو مدد فراہم 
کرنے پر مبنی ہے

اے/اين

تمام معطل شمالی کوريا تمام معطل
تمام معطل صوماليہ داخل کيا جاسکتا ہے ،  اگر 

درخواست دہنده دہشت گرد تنظيموں 
سے جڑا ہوا ہے يا دوسری صورت 
ميں امريکی قومی سالمتی يا عوامی 

تحفظ کو خطره الحق ہے۔ کہ نہيں 
کا تعين کرنے کے لئے اضافی جانچ 

پڑتال کی جائے گی۔

کسی شخص کے ساتھ حقيقی 
تعلقات رکھنے والے   يا رياست 

ہائے متحده امريکہ ميں وجود 
افراد کے لئے  چھوٹ  ، چھوٹ 
١٨ اکتوبر ، ٢٠١٧ کو ختم ہوئی

صرف تنوع ويزا الٹری تارکين  سوڈان
وطن کی حيثيت سے معطل

اے/اين

تمام معطل شام تمام معطل کسی شخص کے ساتھ حقيقی 
تعلقات رکھنے والے   يا رياست 

ہائے متحده امريکہ ميں وجود 
افراد کے لئے  چھوٹ  ، چھوٹ 
١٨ اکتوبر ، ٢٠١٧ کو ختم ہوئی

صرف تنوع ويزا الٹری تارکين  تنزانيہ
وطن کی حيثيت سے معطل

اے/اين

داخل کيا جاسکتا ہے ،مسافروں کی  وينزويال
معلومات  حاليہ رہنے کو يقينی 
بنانے کے لئے مناسب اضافی 

اقدامات کے تابع ہيں

داخل کيا جاسکتا ہے ،مسافروں کی 
معلومات  حاليہ رہنے کو يقينی 
بنانے کے لئے مناسب اضافی 

.اقدامات کے تابع ہيں

اسکريننگ اور جانچنے کے 
طريقہ کار ميں شامل کچھ 

سرکاری اہلکار ، اور ان کے 
فيملی ممبروں کو معطل کرديا 

گيا
تمام معطل يمن بی ١؍ بی ٢ کاروباری اور سياحتی 

زائرين  معطل شده
کسی شخص کے ساتھ حقيقی 

تعلقات رکھنے والے   يا رياست 
ہائے متحده امريکہ ميں وجود 

افراد کے لئے  چھوٹ  ، چھوٹ 
١٨ اکتوبر ، ٢٠١٧ کو ختم ہوئی
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 مندرجہ ذيل افراد کو سفری پابندی سے خارج کيا گيا ہے
 مستقل رہائشی 

 جن لوگوں کو حکم نامہ کی مؤثر تاريخ   پر يا بعد ميں  امريکہ  ميں داخلہ يا پيرولڈ کياگيا تھا۔۔ 
 ٢۴ستمبر ، ٢٠١٧ ايران ، ليبيا ، صوماليہ ، شام ، اور يمن کے لئے۔ يا

 ١٨اکتوبر ، ٢٠١٧ شمالی کوريا اور وينزويال کے لئے۔ يا  
 ٢١فروری ، ٢٠٢٠ ميں برما (ميانمار) ، اريٹيريا ، کرغيزستان ، نائيجيريا ، سوڈان اور تنزانيہ کے لئے۔

 
وه لوگ جن کے پاس ويزا کے عالوه اور کوئی دستاويز ہے۔ جيسے ٹرانسپورٹ ليٹر ، مناسب بورڈنگ ورق ، 

 يا پيرول دستاويز ايڈوانس۔ آرڈر کی مؤثر تاريخ پر درست؛
 غير منقولہ ملک کے پاسپورٹ پر سفر کرنے والے دوہری شہری؛ 

 کچھ سفارتی ويزا رکھنے والے 
 اسيليس اور ريفيوجيس کو پہلے ہی آرڈر کی موثر تاريخ کے مطابق درجہ دے ديا گيا ہے۔ اور 

 ان لوگوں کو جو تشدد کے خالف کنونشن کے تحت ہٹانے يا تحفظ سے روکتے ہيں۔ 
 
 
 

 دستبرداری دستياب ہوسکتی ہے اگر کوئی فرد درج ذيل تينوں معياروں پر  پورا اُترتا ہے
 داخلے سے انکار کرنا ناجائز مشکالت کا باعث ہوگا۔ 

 داخلے سے قومی سالمتی کو کوئی خطره نہيں ہوگا۔ اور 
 اندراج عوامی مفاد ميں ہوگی۔ 

 
 پناه گزين

 اس نئی سفری پابندی سے کوئی تبديلی نہيں کی گئی۔ 
مارچ ، ٢٠١٧ کے سفری پابندی کے لئے پناه گزين کے داخلے پر ١٢٠ دن کی روک تھام کی  ١۶ 

ضرورت ہے ، جس کی ميعاد ١۴ جوالئی ، ٢٠١٧ کو ختم ہوگئی تھی ، اور اس طرح ٢۴ ستمبر ، ٢٠١٧ 
 يا ٣١جنوری ٢٠٢٠ کے سفری پابندی ميں بھی اس پر توجہ نہيں دی گئی تھی۔

 
 اگر آپ کو کوئی سواالت ہيں يا مدد کی ضرورت ہے تو ،

 براه کرم ہماری اميگريشن ہاٹ الئن کو ٨۴۴۔٩۵۵۔٣۴٢۵ پر فون کريں۔


