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 )دی نیوز کو معلوم ہو اہے کہ پاکستانی حکام سے دو ہفتوں کی مالقاتوں اور بحث مباحثے کے بعد فنانشل ایکشن ٹاسک فورس  (اشرف ملخم)اسالم ٓاباد 

جو ملک کے دورے پر ہے، عدم تعمیل کی رپورٹ جمع کرانے کیلئے تیار ہے کیونکہ اس کے بقول ایف اے ٹی ایف کی سفارشات پر   (ایف اے ٹی ایف
ٹرنگ  انیعمل درٓامد میں واضح کمی پائی گئی ہے، خاص طور پر وہ سفارشات جن کا تعلق انسداد منی النڈرنگ ، غیر منافع بخش تنظیموں اور فنانشل م

یں  ن ہیونٹس سے ہے۔ یہ رپورٹ پاکستانی حکام سے ٓاج شیئر کی جائیگی۔ حکام جو دو ہفتوں کی ان مالقاتوں اور بات چیت کا حصہ تھے، خاصے پریشا
  کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی ٹیم مختلف محکموں کی جانب سے دئے گئے جوابات سے مطمئن نہیں۔ حکام کے مطابق یہ اجالس اس قدر تناو کے ماحول

ایف اے   کہ میں ہوئے کہ ایک مرحلے پر ایف اے ٹی ایف کے اہلکار مشتعل ہو گئے اور جھنجالہٹ کا اظہار کیا۔ ایک باخبر اہلکار نے دی نیوز کو بتایا
دم ا عٹی ایف نے مختلف محکموں خصوصا ایف ٓائی اے، نیب، ایف بی ٓار، ایف ایم یو اور ایس ای سی پی کی جانب سے دئے گئے جوابات پر مسلسل اپن

کی جانب  یف اطمینان ظاہر کیا ۔ اہلکار جس نے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ اجال سو ں میں پاکستان کی نمائندگی کی اس نمائندے کو بتایا کہ ایف اے ٹی ا
سے سوال کیا گیا کہ کیوں منی النڈ ر نگ کے متعدد کیس پاکستان میں ٹرائل

ر  مزوکورٹ میں نہیں ٓاتے۔ اہلکار کے مطابق بات چیت کا محور پاکستان کی منی النڈرنگ کیسز کی پیروی کرنے کی صالحیت تھی جو بالشبہ ہمارا ک
ر کی۔  ظاہشعبہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایف اے ٹی ایف نے منی النڈرنگ کیسز میں سزا اور رقوم کی برٓامد گی کی کم ترین شرح پر گہری تشویش 

پاکستان کے مختلف محکموں کی جانب سے تیار کی گئی ایک خفیہ رپورٹ میں پہلے ہی ایف اے ٹی ایف کے اجالس کے نتائج کے حوالے سے خبردار  
ے۔ خفیہ  ں گکیا جاچکا ہے۔ خفیہ رپورٹ میں ایف اے ٹی ایف کی مالقاتوں پر کہا گیا ہے کہ صورتحال تسلی بخش نہیں اور بعض اقدامات تیزی سے لینا ہو

میں لکھی گئی رپورٹ کو ہمارے محکموں کی جانب سے سنجیدہ نہیں لیا گیا، صورتحال سے نمٹنے کیلئے کوئی  2017رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 
  سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی اور اسی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کو دئے گئے جوابات کمزور پائے گئے۔ رپورٹ میں ایک اور کمزروی کی نشاندہی کی
گئی کہ قانون موجود ہونے کے باوجود مختلف ممالک سے تحویل مجرمان اور باہمی قانونی معاونت کے حوالے ہماری پیش رفت بہت سست رہی اور  

  کہ اسے سرکاری طور پر عزم کی کمزوری قرار دیا جائیگا۔یہ پا کستا ن کے بارے میں ٓاخری رپورٹ بناتے وقت نیک شگون ثابت نہ ہوگا، مزید یہ
اس کے  ں۔ فنانشل مانیٹرنگ یونٹ ر یا ست کا متحرک بازو نظر نہیں ٓاتا۔ خفیہ رپورٹ میں پاکستان میں پیش رفت کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئی ہی

لین   تبہمطابق ایف ایم یو کو مضبوط کرنے اور جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی بینک کو اس امر کو یقینی بنا نا ہوگا کہ کوئی مش
ر ایم ایف یو  او دین ایسا نہ ہو جس کی رپورٹ نہ کی گئی ہو، جو کمرشل بینک عدم تعمیل کا مظاہرہ کریں انہیں سزا ملے، اور قانون نافذ کرنیوالے اداروں

اور سپر کمپیوٹر   ہے میں تعاون تیز تر ہو۔اس کے عالوہ ایس ٹی ٓار کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہوگا کیونکہ اس وقت یہ ٓارٹیفشل انٹیلی جنس کی بنیاد پر قائم
، محکمہ  نیبکو پی ٓائی ایف یا قانون نافذ کرنیوالے کسی اور ادارے سے کوئی معلومات حاصل نہیں۔ رپورٹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ ایف ٓائی اے، 

ھ بھی  کچ پولیس کو عدالتوں میں چلنے والے مقدمات میں کامیابی کے ساتھ سزائیں دلوانی ہوں گی اور مشتبہ مال تحویل میں لینا ہوگا، سزاوں سے کم
ی ستنون  یادحکومت کیلئے قابل قبول نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اداروں کے درمیان تعاون منی النڈرن اور دہشت گردی کے لئے مالی تعاون کے خالف بن

بنانا ہوگا۔


