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ہوئیں ٹرانزیکشن مشتبہ زائد سے ہزار8 سے پاکستان میں  2018 
 کہ جب۔گا کرے دورہ کا پاکستان میں ٓاخر کے ماہ رواں گروپ پیسفک ایشیا ایف، ٹی اے ایف)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

 کیا فیصلہ کا کرنے جاری فنذز مطلوبہ تمام کو منتظمین والے کرنے نگرانی کی جماعتوں کالعدم نے حکومت

 مشتبہ زائد سے ہزار8 سے پاکستان میں2018 ابقمط کے)یو ایم ایف( یونٹ مانیٹرنگ فنانشل جنرل، ڈائریکٹر۔ہے

 دورہ کا پاکستان میں ٓاخر کے ماہ رواں گروپ پیسفک ایشیا ایف، ٹی اے مطابق،ایف کے تفصیالت۔ہوئیں ٹرانزیکشن

 اقدامات عملی کے پاکستان سے حوالے کے تدارک کے النڈرنگ منی اور امداد مالی کی گردوں دہشت اور گا کرے

 جو جائیں کیے فنڈجاری مطلوبہ تمام کو منتظمین کہ ہے کیا فیصلہ نے حکومت ٓائی ٹی پی کہ جب۔گا لے جائزہ کا

 جیش یا انسانیت فالح کہ جیسا اداروں فالحی یا مذہبی والے جانے چالئے سے جانب کی جماعت کالعدم بھی کسی کہ

 دورہ کا پاکستان تک2019، مارچ28سے25 پر طور ممکنہ وفد کا جی پی اے۔گے کریں کنٹرول کو وغیرہ محمد

 اعلیٰ ایک کے ٓائی ٹی پی۔کرےگا دورہ کا پاکستان تک مارچ28سے22 وفد کہ ہے کہنا کا ذرائع کچھ تاہم ، گا کرے

نیوز دی نے عہدیدار  

 مطلوبہ سے بعد کے کرنے حاصل کنٹرول کا مدارس کچھ سے سال ایک گزشتہ نے خزانہ وزارت کہ ہے بتایا کو

 ان جب گی کردے جاری فنڈز تمام وقت اس وہ کہ ہے کیا فیصلہ نے حکومت اب تاہم ، ہیں کیے نہیں جاری فنڈز

 سے جانب کی منتظم بھی کسی تاحال۔گے کرادیں جمع بل منتظمین کردہ مقرر سے جانب کی حکومت کے جماعتوں

 بعد کے جانے کرائے جمع بل کے فنڈز کہ ہے کیا فیصلہ نے اعظم وزیر تاہم ، ہے گیا کرایا نہیں جمع بل کوئی

 میں غالبًاکولمبو میں2019 جون ثانی نظر ایف ٹی اے ایف۔گی کردے جاری فنڈز کے تاخیر کسی بغیر خزانہ وزارت

 مثبت میں ثانی نظر والی ہونے میں پیرس کہ کیوں ہوگی حامل کی اہمیت بہت لیے کے پاکستان کہ جو ہے، متوقع

 بہترین اپنے حوالےسے کے تدارک کے معاونت مالی کی گردوں دہشت کو ٓاباد اسالم اب تاہم۔تھی ہوئی رفت پیش

 بلیک کو پاکستان اگر۔جاسکے کرایا شامل میں لسٹ وائٹ سے گرے کو پاکستان تاکہ ہوگا کرنا مظاہرہ کا اقدامات

 پاکستانی تاہم،۔ہوگا نہیں شگون نیگ لیے کے ن پاکستا یہ تو گیا رکھا برقرار میں لسٹ گرے اسے یا گیا کردیا لسٹ

 ایف ٹی اے ایف میں پیرس نے نمائندے اس۔گے کرلیں حاصل نتائج مطلوبہ وہ کہ ہے اعتماد کامل کو حکام

 مزید اسے یا کرنے لسٹ بلیک کو پاکستان میں جون ٓائندہ ایف، ٹی اے ایف کیا کہ پوچھا اور کی میل۔ای ہیڈکوارٹر

 اپنا بعد کے نظرثانی میں ستمبر وہ پھر یا ہے کرسکتا فیصلہ کا رکھنے برقرار میں لسٹ گرے لیے کے سال ایک

۔گا کرے فیصلہ  


