
 

 
2019،  اپریل   29 

 

 FATF  جائیگا لیا پر نکات ؍3 جائزہ کا کارکردگی کی پاکستان اجالس،
 تین جائزہ کا کارکردگی کی پاکستان میں اجالس ٓائندہ کے) ایف ٹی اے ایف( فورس ٹاسک ایکشن فنانشل) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 کرنے تیار رینکنگ کی ان اور نشاندہی کی خطروں الحق سے تنظیموں کالعدم میں ان گا، جائے لیا کر دیکھ کو اقدامات بنیادی

 کیخالف تنظیموں ان میں جس ہے شامل بھی رپورٹ اسسمنٹ رسک فنانسنگ ٹیرر شدہ نظرثانی کردہ تیار کی نیکٹا کیلئے

 تیار کی حکام کسٹم ٓار بی ایف جو ہے شامل بھی رپورٹ رسک کوریئر کیش میں اقدامات دیگر دو۔ ہے گیا بتایا پالن کا کارروائی

 اور داخلہ وزارت تاکہ ہے تعاون مابین کے ایجنسیوں اقدام تیسرا۔ ہے تھام روک کی اسمگلنگ پر سرحدوں مقصد کا جس ہے کردہ

 اگر۔ سکے جا بنایا بہتر کو پراسیکوشن اور تحقیقات کیخالف تنظیموں کالعدم والی ٓانے میں اختیار دائرٔہ کے حکومت صوبائی

 سمجھی تعریف قابل کارکردگی کی محکموں متعلقہ تو گیا دیا کر کلیئر سے انداز پرسکون میں اجالس جائزہ ٓائندہ کو پاکستان

 اجالس ایف ٹی اے ایف۔ ہے سکتا جا کیا بھی فارغ کو حکام پر کوتاہی بھی کسی میں صورت کی نتائج قبول ناقابل لیکن گی جائے

 حوالے کے اجالس ایف ٹی اے ایف میں جس گے کریں خزانہ سیکریٹری صدارت کی جس ہوگا اجالس اہم ایک کو پیر قبل سے

دہشت حالیہ والے ہونے میں کولمبو دارالحکومت کے لنکا سری۔ گے جائیں نمٹائے امور اہم اور گی جائے کی مشاورت سے  

 کیا منعقد میں ملک اور کسی اجالس کا) ایف ٹی اے ایف( فورس ٹاسک ایکشن فنانشل کہ ہے امکان میں تناظر کے حملے گرد

 ہوئے رکھتے نظر مد کو نکات ؍20 میں جس ہوگا میں وسط کے) ء2019 مئی( ماہ ٓائندہ اجالس۔ گی رہیں وہی تاریخیں البتہ جائے

 گرے کو پاکستان جو ہیں ترین اہم اقدامات/  نکات باال مذکورہ ؍3 سے میں ؍20 ان۔ گا جائے لیا جائزہ کا کارکردگی کی پاکستان

 ٹیرر میں اجالس والے ہونے میں ء2019 جنوری۔ ہیں سکتے کروا شامل میں لسٹ بلیک یا ہیں سکتے بھی نکال سے لسٹ

 کرتے اظہار کا اطمینان عدم پر اقدامات کے پاکستان نے) ایف ٹی اے ایف( فورس ٹاسک ایکشن فنانشل سے حوالے کے فنانسنگ

 ایکشن فنانشل کرکے تیار رپورٹ اپنی پر نکات ؍20 تمام نے پاکستان اب۔ تھا کہا کا کرنے پیش رپورٹ جامع میں مئی ہوئے

 تعمیل پر نکات ؍20 کہ ہے کہنا کا ذرائع سرکاری۔ ہے انتظار کا نتائج کے جس ہے کردی پیش کو) ایف ٹی اے ایف( فورس ٹاسک

 اطمینان کو تنظیم میں جائزے ایف ٹی اے ایف کو پاکستان گی بھیجے ہمیں جلد جواب ابتدائی اپنا ایف ٹی اے ایف سے حوالے کے

 تعریف کی حلقوں متعلقہ۔ ہیں کی کوششیں بھرپور کیلئے حصول کے نتائج مطلوبہ نے پاکستان سکے، مل موقع اور ایک کا دالنے

 جانے کے عمر اسد خزانہ وزیر۔ سکے ٓا سامنے تصویر اصل تاکہ ہے ضرورت کی لینے جائزہ کا صورتحال زمینی بجائے، کی

 شخص حامل کے اہلیت اور کار تجربہ وہ۔ ہے لیا سنبھال چارج کا خزانہ امور برائے مشیر کے وزیراعظم نے شیخ حفیظ بعد کے

 تمام دوسرے،۔ گے دیں توجہ بھرپور پر معاملے اس وہ ہے، حامل کا اہمیت انتہائی معاملہ یہ کیلئے پاکستان کہ ہیں جانتے اور ہیں

 مسئلہ سے ڈالنے پر کندھوں کے دوسرے ایک داری ذمہ کیونکہ ہوگا کرنا کام کر مل ساتھ کے دوسرے ایک کو اداروں متعلقہ

 اہم نے ریونیو اور فنانس برائے کمیٹی کی اسمبلی قومی ہے، رہا ہو پر سطح تکنیکی کام تمام یہ کہ یہ بات تیسری۔ ہوگا نہیں حل

 ایف ٹی اے ایف تاکہ کریں شروع مہم زبردست پر سطح سفارتی کہ ہے گیا کہا سے پارلیمنٹ ارکان میں جس ہے کیا پیش نکتہ

 لسٹ بلیک پھر یا سکے جا نکاال سے لسٹ گرے کو پاکستان تاکہ سکے جا کی حاصل حمایت کی ممالک رکن تین کم از کم کے

۔سکے جا بچایا سے ہونے شامل میں  


