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ماہ کا وقت دیدیا 6ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو مزید 

کے ایشیا پیسیفک گروپ نے رئیل اسٹیٹ کے   (ایف اے ٹی ایف )پاکستان کے دورے پر ٓائے ہوئے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس  (مہتاب حیدر)اسالم ٓاباد 
  حوالے سے ڈیٹا جمع کرنے، تمام مشتبہ مالی لین دین کے ریکارڈ ڈھونڈنے اور جمع کرنے کیلئے پاکستان کے حکام کو مزید چھ ماہ یعنی مارچ

ا  تک کا وقت دینے پر اتفاق کیا ہے تاکہ منی النڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معانت کے خالف موثر طریقے سے لڑا جاسکے۔ پاکستان اور ایشی2019
اسٹیٹ، یل پیسیفک گروپ نے اس امر پر اتفاق کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی النڈرنگ سے حاصل ہونیوالی غیر قانونی رقم رئ

پیسیفک   شیاتجارتی لین دین،غیر منافع بخش تنظیمیں، ٹرسٹ، بینکنگ اور دیگر مالیاتی اداروں میں رکھی جاتی ہیں۔ پاکستان کے دورے پر ٓائی ہوئی ای
مکمل کریں گے۔ دونوں جانب سے اس امر پر اتفاق کیا   (جمعے کو)گروپ کی ٹیم پاکستان حکام سے مالقاتوں کے بعد اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ ٓاج 

مع کرے،  ا جگیا کہ رئیل اسٹیٹ کا بزنس پاکستان میں منی النڈرنگ کا بڑا ذریعہ بن چکا ہے لہذا ایسا فریم ورک ضروری ہے جس کی ذمہ داری ہو کہ ڈیٹ
اب کیا  د بلین دین کا تمام ریکارڈ رکھے اور مشتبہ لین دین کی رپورٹ تیار کرے تاکہ منی النڈرنگ، ٹیکس چوری اور دہشت گردی کی مالی معاونت کا س

جاسکے۔ اس مربوط نظام کا مقصد ہاوسنگ سوسائیٹیز، محکمہ
تک  2019ریونیو ، ٹیکسوں کی ادائیگیوں اور دیگر امور کی مانیٹرنگ کرنا ہے۔ اب ایشیا پیسیفک گروپ کی ٹیم نے اس حوالے سے ڈیڈالئن میں مارچ 

ور ہنڈی کے  ہ اتوسیع دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستانی حکام نے نشاندہی کی کہ درٓامدات اور برٓامدات میں ہونیوالی لین دین مبینہ طور پر حوال
  یتےلئے ٹیکس چوری، انڈر انوائسنگ اور بعض معامالت میں دہشت گردی کی مالی معاونت کی غرض سے استعمال ہورہی ہے۔ پاکستانی حکام نے مثال د

یٹر ٓاف کریڈٹ  ہ لہوئے بتایا کہ درٓامدات اور برٓامدات لیٹر ٓاف کریڈٹ کے ذریعے کی جاتی ہیں اور درٓامد کنندہ یا برٓامد کنندہ خریدار سے کہتے ہیں ک
کہ   یہ کھول لواور باقی پیسہ ہنڈی یا حوالے کے ذریعے بھجوا دو، لہذا حقائق تک پہنچنے کیلئے ایسے لین دین کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ تیسری بات

م نے پاکستان  ٹی غیر منافع بخش تنظیموں کا غلط استعمال ہورہا ہے لہذا ان کی مانیٹرنگ کا مربوط اور ہم ٓاہنگ نظام ہونا چاہیے۔ ایشیا پیسیفک گروپ کی
داروں  ی اسے مطالبہ کیا کہ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا جائے۔ ایشیا پیسیفک گروپ کی ٹیم کو جب بعض فالح

ی قراردادوں ہ ککو کام کرنے کی اجازت دینے اور یہ کہ پاکستان ایک خودمختار ملک ہے جہاں اس کی عدلیہ ٓازاد ہے ، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحد
کے ایشیا پیسیفک   (ایف اے ٹی ایف )پر دستخط کنندہ کی حیثیت سے پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے خالف ایکشن لینا چاہیے۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس 

معامالت جن کی پہلے نشاندہی  27رکنی وفد جو امریکا، برطانیہ، ٓاسٹریلیا اور دیگر ممالک کے اراکین پر مشتمل ہے ، پاکستان کے دورے میں 9گروپ کا 
میں پیرس میں ہونیوالے اجالس میں اس حوالے سے رپورٹ پیش کرے گی۔ پاکستان  2019کی جاچکی، پر عمل درٓامد کا جائزہ لے رہی ہے اور جنوری 

تک عمل درٓامد کرنا ہے جس کا نتیجہ تین صورتوں میں نکل سکتا ہے۔ مکمل عمل درٓامد کی صورت میں  2019معامالت پر ہر صورت ستمبر 27کو ان 
پاکستان گرے سے گرین لسٹ پر ٓاسکتا ہے، مزید عمل درٓامد کی ضرورت کی صورت میں گرے لسٹ پر مزید ایک سال کی توسیع دی جاسکتی ہے  
تب  اوراگر اطمینان بخش کارروائی نہ کی گئی تو گرے سے بلیک لسٹ پر ڈاال جاسکتا ہے ا ور جس کے نتیجے میں ملکی معیشت کے لئے پر اثرات مر

یع  وس ہوں گے۔ تاہم ملک کے اندر مختلف محکموں میں اس امر پر اتفاق ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی بعض شرائط پاکستان کے مفاد میں ہیں اور ملک کے
تر مفاد کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔


