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اہداف، سیکرٹری خزانہ اور ایف ایم یو کے موقف33میں 40کے    FATF 
 ٹاسک ایکشن فنانشل ادارے االقوامی بین والے رکھنے نظر پر النڈرنگ منی) درانی فخر/  رپورٹ( ٓاباد اسالم

 اہداف ان پاس کے پاکستان کہ گو۔ ہے کرسکا نہیں پورے اہداف 33 پاکستان سے میں 40 کردہ مقرر کے فورس
۔ گا پڑے کرنا سامنا کا وقت مشکل اور سخت اسے صورت کی تکمیل عدم لیکن ہے وقت لئے کے تکمیل کی

 ڈائریکٹر۔ ہے سنجیدہ میں ہونے پیرا عمل پر سفارشات کی ایف ٹی اے ایف پاکستان مطابق کے خزانہ سیکریٹری
 پر سفارشات کی ایف ٹی اے ایف پاکستان کہ کی ظاہر توقع نے) یو ایم ایف( یونٹ مانیٹرنگ فنانشل جنرل

 بڑی پر امور دو خصوصًا نے ایف ٹی اے ایف۔ گا جائے بچ سے ہونے لسٹ بلیک اور گا بنائے یقینی کو عملدرٓامد
 ناکامی میں کارروائی خالف کے تنظیموں سرکاری غیر بخش منافع غیر ایک سے میں جن ہے کی ظاہر تشویش

 غیر میں پاکستان دورہ حالیہ اپنے نے) جی پی اے( گروپ پیسیفک ایشیاء ادارے ذیلی کے ایف ٹی اے ایف۔ ہے
 عمل عدم تک 2019 اپریل پر 8 نمبر سفارش میں بارے کے فائونڈیشن انسانیت فالح جیسے تنظیموں بخش منافع
 کے عملدرٓامد پر سفارشات کی ایف ٹی اے ایف نے اس کہ ہے موقف کا پاکستان۔ ہے کی ظاہر تشویش پر درٓامد
 نہیں مطمئن سے جواب کے پاکستان وفد کا جی پی اے مطابق کے ذرائع لیکن ہیں کئے اقدامات ضروری تمام لئے
کی عملدرٓامد پر سفارشات 40۔ ہے ظاہر سے مسودے دوسرے کے رپورٹ کی اس جو ہے،  

 
 کیا تقسیم میں درجوں چار کو ملک کسی نے ایف ٹی اے ایف لئے کے جانچنے کو اقدامات سے حوالے کے تعمیل

 نشانات کے خطرے بندیاں درجہ دو ٓاخری۔ ہیں تعمیل عدم اور تعمیل جزوی تعمیل، تک حد بڑی تعمیل، جو ہے
 40 کو پاکستان کہ رہے واضح۔ ہے جاتا چال میں لسٹ بلیک سے گرے اور گرے سے وہائٹ ملک سے جس ہیں،
 کے سال ٓائندہ کو پاکستان۔ ہے گیا دیا قرار پیرا عمل جزوی پر 26 اور پیرا عمل عدم پر سفارشات 7 سے میں

۔ ہوگی دکھانا رفت پیش نمایاں لئے کے ہونے پابند کا سفارشات لئے کے بچنے سے ہونے لسٹ بلیک تک وسط
 ماہرین اقتصادی۔ ہیں شامل ایران اور کوریا شمالی ممالک دو صرف وقت اس میں لسٹ بلیک کی ایف ٹی اے ایف
 سنگین میں شعبے مالی کو پاکستان صورت کی جانے کئے لسٹ بلیک سے جانب کی ایف ٹی اے ایف مطابق کے

 مزید خسارہ اکائونٹ کرنٹ سے جانے ٓا کمی میں منتقلی کی زرمبادلہ ملکی غیر۔ گا پڑے کرنا سامنا کا مضمرات
 احمد عارف خزانہ سیکریٹری۔ ہے سکتی بیٹھ بھی مارکیٹ اسٹاک کی پاکستان میں نتیجے کے جس۔ گا جائے بڑھ
 دی تو ہے بڑھنا ٓاگے اگر تاہم ہے نہیں اتفاق سے ایف ٹی اے ایف میں معامالت بعض کو پاکستان کہ کہا نے خان
 کہ کہا نے صدیقی حسن منصور جنرل ڈائریکٹر کے یونٹ مانیٹرنگ فنانشل۔ ہوگا کرنا پورا کو سفارشات گئی

 10 اور 9 ،8 ،7 ،3 نمبر سفارشات نے اس۔ ہے میں لسٹ بلیک اور گرے کی ایف ٹی اے ایف ہی پہلے پاکستان
 کرنے جاری ٓار ٹی ایس۔ ہیں مختلف میں مقابلے کے ماضی حاالت اب لیکن ہے کی ظاہر تشویش سے حوالے کے
 ایسی تو نہیں ہی ہوئی منتقلی مشکوک سے اکائونٹ بینک کسی میں پاکستان جب کہ کہا نے انہوں سے حوالے کے

۔ہے سکتی جا کی جاری کیسے رپورٹ کوئی  


