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ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫഫാഴ്സ ്(FATF) 
പാരീസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജി 7 ഉച്ചക ാടിയിൽ മുൻക യയടുത്ത ്സ്ഥാപിതമായ ഇന്റർ 

ഗവൺയമനറ് ്ക ാഡി ളുയട  ൂട്ടായ്മയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ ്് കഫാഴസ്ാണ ്

FATF. അന്താരാഷ്ട്്ട സാമ്പത്തി   ാരയങ്ങളിൽ നിയട്ന്തണപരിഷ് ്ാരങ്ങളും കേശീയ 

നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ഫലട്പേമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്്ട്ട ധന ാരയ 

വയവസ്ഥയുയട സമട്ഗത നിലനിർത്തുന്നതിനും നിരവധി രാജയങ്ങളിയല 

ഗവൺയമനറ്ു ളുമായി കേർന്ന ്ട്പവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അകസാസികയഷ്നാണിത്. 

 തുടക്കത്തിൽ, 1989-ൽ, കലാ യമമ്പാടുമുള്ള  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കലിയന 

യേറുക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ രൂപയപ്പടുത്തുന്നതിനും 

കട്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇത ്സ്ഥാപിക്കയപ്പട്ടു; എന്നിരുന്നാലും, 9/11-യല 

യുകണറ്റഡ് കേറ്റ്സിനയ്റ ഭീ രാട് മണത്തിന ്കശഷ്ം തീട്വവാേ 

ധനസഹായത്തിയനതിരായ നിയട്ന്തണ നടപടി ൾ ക യക്കാള്ളാൻ അത് 

വിപുലീ രിച്ചു. 

  ൂടായത, 2012-ൽ,  ൂട്ട നശീ രണ ആയുധങ്ങൾ കട്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

ധനസഹായയത്ത എതിർക്കുന്നതും ഉൾയപ്പടുന്നു. 

37 രാജയങ്ങയളയും 2 ട്പാകേശി  സംഘടന യളയും ട്പതിനിധീ രിക്കുന്ന 39 

അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ FATF-ന്യറ ട്പസിഡൻഷ്യൽ അധി ാരങ്ങൾ വർഷ്ം കതാറും 

മാറിയക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പാരീസിയല ഒഇസിഡി ആസ്ഥാനത്താണ ്ഇതിനയ്റ ആസ്ഥാനം. 

FATF ഏറ്റവ ും പ തിയ അപ്ഫേറ്റ കൾ 
ഇനിപ്പറയുന്ന തീയതി ളിൽ FATF ട്പധാന നടപടി ൾ ക യക്കാണ്ടിട്ടുണ്്ട. 

 ജൂലൈ 2021: യഹയ്തി, മാൾട്ട, ഫിലിപ്പീൻസ,് േക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നിവയയ FATF 

അതിനയ്റ "വർദ്ധിച്ച നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പട്ടി യികലക്ക ്" കേർത്തു. 

 ഒകഫ്ടാബർ 2021: കജാർോൻ, മാലി, തുർക്കി എന്നിവയയ എഫഎ്ടിഎഫ ്കട്ഗ ലിേിൽ 

ഉൾയപ്പടുത്തി പാക്കിസ്ഥായന നിലനിർത്തി. 

 മാർച്ച ്8, 2022: സിം ാ ്യവയയ കട്ഗ ലിേിൽ നിന്ന ്നീക്കം യേയ്തു; എന്നിരുന്നാലും, 

പാ ിസ്ഥാൻ പട്ടി യിൽ തുടരുന്നു. 

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫഫാഴ്സിന്റെ ലൈലൈറ്റ കൾ 
എല്ലാ ഉകേയാഗാർത്ഥി ളും അറിഞ്ഞിരികക്കണ്ട േില  ാരയങ്ങളുണ്്ട FATF-ൽ . 

 FATF അംഗരാജയങ്ങൾ: 2021-യല  ണക്കനുസരിച്ച ്39 രാജയങ്ങൾ (37 രാജയങ്ങളും 2 

ട്പാകേശി  സംഘടന ളും). 

 എഫഎ്ടിഎഫ ്ട്പവർത്തനങ്ങൾ:  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കലും തീട്വവാേത്തിന ്

ധനസഹായം നൽ ലും നിരീക്ഷിക്കു യും കനരിടു യും യേയ്യു . 

 FATF പരിശീലന സ്ഥാപനം:  ുസാൻ, യ ാറിയ 

 എഫഎ്ടിഎഫ ്ട്പസിഡനറ്:് ജർമ്മനിയിയല കഡാ. മാർക്കസ ്യെയറുയട 

പിൻഗാമിയായി നിലവിൽ വന്ന ട്പസിഡന്റാണ ്ടി.രാജ ുമാർ. 
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 FATF ലിേിംഗ:് FATF ബ്ലാക്ക ്ലിേിനും FATF കട്ഗ ലിേിനും രാജയങ്ങളുയട പൂർണ്ണമായ 

ലിേ ്ഉണ്ട.് 

 FATF ലിേിംഗിന്യറ അനന്തരഫലങ്ങൾ: വർദ്ധിച്ച നിരീക്ഷണം, സാമ്പത്തി  

അനുമതി, ആകഗാള തലത്തിയല യനഗറ്റീവ് കഹകലറ്റു ൾ, നികരാധന നടപടി ൾ, 

 ുറഞ്ഞ അന്താരാഷ്്ട്ട വയാപാരം,  ൂടായത മറ്റ ്നിരവധി നിയട്ന്തണങ്ങൾ. 

എഫ്എടിഎഫിന്റെ ചരിത്തും 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ ട്പശ്നം തടയാൻ 1989 ലാണ ്എഫഎ്ടിഎഫ ്

സ്ഥാപിതമായത.് FATF ന് ആേയം 16 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അത് ട് കമണ 2021-ഓയട 30 

അംഗങ്ങളായി വർധിച്ചു.  ാരയക്ഷമമായി ട്പവർത്തിച്ചുയ ാണ്്ട,  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ 

ട്പശ്നത്തിയനതിയര കപാരാടുന്നതിന ്40 ശുപാർശ ൾ അടങ്ങിയ ഒരു റികപ്പാർട്ട ്FATF 

സമർപ്പിച്ചു. 

 2001 യല 9/11 ക സിന ്കശഷ്ം എഫഎ്ടിഎഫിന്യറ േുമതല തീട്വവാേ 

ഫണ്ടിംഗികലക്ക ്വിപുലീ രിച്ചു. 

 ഈ ശുപാർശ ൾ 2003-ൽ കലാണ്ടറിംഗ ്യടക്നിക്കു ളുയട വയതയ്ത പാകറ്റണു ൾ 

 ാരണം  ൂടുതൽ വിപുലീ രിച്ചു. 

FATF ന്റെ ത്പവർത്തനങ്ങൾ 
ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ ്് കഫാഴസ് ്എഫഎ്ടിഎഫ ്മാനേണ്ഡങ്ങളും അതിനയ്റ 

അംഗരാജയങ്ങൾക്കും മറ്റ ്രാജയങ്ങൾക്കുമായി ഒരു  ൂട്ടം ശുപാർശ ളും രൂപ ൽപ്പന 

യേയ്യുന്നു. തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗ,്  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ, അഴിമതി, സംഘടിത 

 ുറ്റ ൃതയങ്ങൾ, അന്താരാഷ്്ട്ട ധന ാരയത്തിനും രാജയത്തിനയ്റ സാമ്പത്തി  ഭട്േതയ്ക്കും 

ഭീഷ്ണിയാ ുന്ന മറ്റ ്ട്പവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്യക്കതിരായ ആകഗാള ട്പതി രണം ഇത ്

ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

 മനുഷ്യക്കടത്ത,് നിയമവിരുദ്ധമായ മയക്കുമരുന്ന ് ിസിനസു ൾ അയല്ലങ്കിൽ  ൂട്ട 

നശീ രണയത്ത കട്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അയല്ലങ്കിൽ അത്തരം ട്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്

ധനസഹായം നൽ ുന്ന മകറ്റയതങ്കിലും  ുറ്റ ൃതയങ്ങളിൽ ഏർയപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 

 ുറ്റവാളി ളുയട പണവും പണ കട്സാതസ്സു ളും നിരീക്ഷിക്കാൻ FATF അംഗങ്ങൾ 

വിവിധ രാജയങ്ങളിയല സാമ്പത്തി  അധി ാരി യള സഹായിക്കുന്നു. 

  ൂട്ട നശീ രണ ആയുധങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം തടയാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ 

ടാസ ്് കഫാഴസ്ും ട്പവർത്തിക്കുന്നു. മാട്തമല്ല,  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കലിനും 

ഭീ രവാേത്തിന ്ധനസഹായം നൽ ുന്നതിനുയമതിരായ േട്ടക്കൂടു ളുയട കമൽ ഏത ്

രാജയത്തിനയ്റയും ശക്തിയും ആജ്ഞ ളും ഇത ്വിലയിരുത്തുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, 

ഇത ്കലാ യമമ്പാടുമുള്ള വയക്തിഗത ക സു ൾ ക  ാരയം യേയ്യുന്നില്ല. 

 1990-ൽ FATF അതിനയ്റ ആേയ ശുപാർശ ൾ പുറയപ്പടുവിച്ചു, 1996, 2001, 2003, 2012 

എന്നീ വർഷ്ങ്ങളിൽ വീണ്ടും പരിഷ്ക്്കരിക്കയപ്പട്ടു. 2012-ലാണ ്രാജയങ്ങൾ ഇകപ്പാഴും 

പിന്തുടരുന്ന ശിപാർശ ൾ FATF അവസാനമായി പരിഷ്കരിച്ചത്. 
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FATF ഫത്േ ൈിസ്്റ്റ 
ബ്ലാക്ക ്ആൻഡ് കട്ഗ ലിേിംഗിയന അടിസ്ഥാനമാക്കി എഫഎ്ടിഎഫ ്േില രാജയങ്ങയള 

പട്ടി യിൽ ഉൾയപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഈ FATF ബ്ലാക്ക് ലിേ ്രാജയങ്ങൾ 2022, FATF കട്ഗ ലിേ ്

രാജയങ്ങൾ 2022 എന്നിവയിൽ  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ, തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗ ്തുടങ്ങിയ 

ട്പവർത്തനങ്ങയള യേറുക്കുന്നതിനുള്ള േുർ ലമായ നയങ്ങയള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 

രാജയങ്ങയള ഉൾയപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  ൂട്ട നശീ രണയത്ത കട്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം 

ട് ിമിനൽ ട്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്രാജയങ്ങൾ നൽ ുന്ന സാമ്പത്തി  പിന്തുണയയ 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഈ പട്ടി യപ്പടുത്താവുന്നതാണ.് 
 

FATF ഫത്േ ൈിസ്്റ്റ രാജയങ്ങൾ 
എഫഎ്ടിഎഫിനയ്റ കട്ഗ ലിേ ്അർത്ഥമാക്കുന്നത ്അവർ തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗിലും 

 ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കലിലും ഉൾയപ്പട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ,് എന്നാൽ ഇത ്രാജയങ്ങൾക്കുള്ള 

മുന്നറിയിപ്പാണ,്  ുറ്റക്കാരായണന്ന ് യണ്ടത്തിയാൽ അവയര ബ്ലാക്ക ്ലിേിൽ 

ഉൾയപ്പടുത്താം. 
 

FATF ഫത്േ ൈിസ്്റ്റ 2022-ന് കീഴിൈ ള്ള രാജയങ്ങള റട പട്ടിക 
അടുത്തിയട, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ ്് കഫാഴസ് ്(എഫഎ്ടിഎഫ)് പാ ിസ്ഥായന കട്ഗ 

ലിേിൽ നിന്ന ്പുറത്താക്കികയക്കുയമന്ന ്പറഞ്ഞുയ ാണ്്ട സാവ ാശം നൽ ിയിരുന്നു. "കട്ഗ" 

പട്ടി യിൽ നിന്ന ്പാ ിസ്ഥായന നീക്കം യേയ്യുയമന്ന ്ട്പതീക്ഷിക്കുന്നു, ഒ ്കടാ റിൽ 

യ ർലിനിൽ നടക്കുന്ന െീനറി കയാഗത്തിന ്കശഷ്ം FATF തീരുമാനിക്കും. 

 അൽക നിയ 

  ാർ കഡാസ ്

  ുർക്കിന ഫാകസാ 

  ംക ാഡിയ 

 ക മാൻ േവീപു ൾ 

 യഹയ്തി 

 ജകമ  ് 

 കജാർോൻ 

 മാലി 

 മാൾടട് 

 യമാകറാകക്കാ 

 മയാൻമർ 

 നിക്കരാഗവ് 

 പാ ിസ്ഥാൻ 

 പനാമ 

 ഫിലിപ്പീൻസ ്

 യസനഗൽ 

 േക്ഷിണ സുഡാൻ 

 സിറിയ 
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FATF ൈിസ്റ്റിുംേിന്റെ ൈക്ഷയങ്ങൾ 
 ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കലും തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗും തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന നയങ്ങൾ 

രൂപീ രിക്കു യും കട്പാത്സാഹിപ്പിക്കു യും യേയ്യു  എന്നതാണ,്അന്താരാഷ്ട്്ടത്ത 

സാമ്പത്തി  വയവസ്ഥ സമട്ഗതയ്ക്ക ്ഹാനി രമാ ുന്ന മറ്റ ്ട്പവർത്തനങ്ങളും FATF 

തടയുന്നു. 

 ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ, തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗ ്തുടങ്ങിയ ട്പവർത്തനങ്ങയള 

യേറുക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ കട്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ്കവണ്ടട്ത പരിട്ശമം 

നടത്തുന്നിയല്ലന്ന ്വിശവസിക്കയപ്പടുന്ന രാജയങ്ങൾ FATF കട്ഗ ലിേിൽ ഉൾയപ്പടുന്നു. 

മറുവശത്ത,് എഫഎ്ടിഎഫ ് രിമ്പട്ടി യിൽ ലിേുയേയ്തിരിക്കുന്ന രാജയങ്ങൾ, ഇതിന ം 

കട്ഗ ലിേിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവരുയട നയങ്ങൾ യമച്ചയപ്പടുത്താൻ മതിയായ 

അവസരങ്ങളും സമയവും നൽ ിയിട്ടും, തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗ,്  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ 

എന്നിവയ്യക്കതിരായ അവരുയട നയങ്ങൾ ശക്തിയപ്പടുത്താൻ  ഴിയാത്ത രാജയങ്ങളാണ.് 

എഫഎ്ടിഎഫ ്ബ്ലാക്ക ്ലിേിനും കട്ഗ ലിേ ്രാജയങ്ങൾക്കും വിവിധ അംഗീ ാരങ്ങളുണ്്ട, 

അവയിൽ  ഹിഷ് ്രണം േുമത്തുന്നു. ആകഗാളതലത്തിൽ തീട്വവാേ 

ധനസഹായത്തിനും  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കലിനും എതിയര കപാരാടുന്ന നിസ്സഹ രണ 

രാജയങ്ങളായാണ ്അവയയ  ണക്കാക്കുന്നത.് 
 

ആഫോള ഭീകരതറയ ഫനരിടാൻ FATF-യ റട പങ്്ക 
ഇതിന ം സൂേിപ്പിച്ചതുകപായല,  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കുന്നതിനും ആകഗാളതലത്തിൽ 

തീട്വവാേ ട്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്ധനസഹായം നൽ ുന്നതിനും എതിയര കപാരാടുന്നതിന ്

എല്ലാ രാജയങ്ങൾക്കും ശക്തമായ നയങ്ങളും ശുപാർശ ളും FATF നൽ ുന്നു. 

തീട്വവാേത്തിന ്ധനസഹായം നൽ ുന്നതിയന യേറുക്കുന്നതിൽ FATF വഹിക്കുന്ന േില 

നിർണായ  പങ്ക ്ഇവിയടയുണ്്ട: 

 മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്ക ക:  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ, ഭീ രവാേ ഫണ്ടിംഗ,് 

കലാ യമമ്പാടുമുള്ള വൻ നശീ രണ ആയുധങ്ങളുയട ധനസഹായം എന്നിവയുയട 

ട്പവർത്തനങങ്ൾ  ുറയ്ക്കുന്നതിന ്FATF തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കു യും േില 

മാനേണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കു യും യേയ്യുന്നു. എല്ലാ രാജയങ്ങളും ഈ മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

പാലിക്കണം; അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇത ്FATF-നയ്റ ബ്ലാക്ക ്അയല്ലങ്കിൽ കട്ഗ ലിേിൽ ലിേ ്

യേയ്യാം. 

 സുംരക്ഷണും: അന്താരാഷ്്ട്ട സാമ്പത്തി  വയവസ്ഥയുയട സമട്ഗത 

സംരക്ഷിക്കു യും ആകഗാള സാമ്പത്തി  സുരക്ഷയയ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും 

കട്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അതിനയ്റ സുതാരയത വർദ്ധിപ്പിക്കു  എന്നതാണ ്

എഫഎ്ടിഎഫിനയ്റ ഏറ്റവും ട്പധാനയപ്പട്ട ലക്ഷയങ്ങളും കറാളു ളും. 

 പഠനങ്ങൾ: വിേഗ്ധ ട്പവർത്തനങ്ങയളയും അപ ടസാധയത ൾ, ട്പവണത ൾ, 

തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗ ്ട്പവർത്തനങ്ങയള യേറുക്കുന്നതിനുള്ള രീതി ൾ 

എന്നിവയയക്കുറിച്ചുള്ള തട്ന്തങ്ങയളയും അടിസ്ഥാനമാക്കി FATF പതിവായി 

പഠനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കു യും ട്പസിദ്ധീ രിക്കു യും യേയ്യുന്നു.  ൂടായത, 

അത്തരം ട്പശന്ങ്ങൾ തരണം യേയ്യുന്നതിനും ആകഗാള സാമ്പത്തി  സുരക്ഷിതതവം 

ക വരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ോൻകഡർഡ് കലാ ൽ നയങ്ങൾ, നിയട്ന്തണങ്ങൾ, മി ച്ച 

രീതി ൾ എന്നിവ ഫലട്പേമായി വി സിപ്പിക്കു യും സജ്ജമാക്കു യും യേയ്യുന്നു. 
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 മൂൈയനിർണ്ണയും: FATF അതിനയ്റ അംഗരാജയങ്ങയള വിലയിരുത്തു യും ട്പാകേശി  

സ്ഥാപനങ്ങളുമായി അടുത്ത സഹ രണകത്തായട കമൽകനാട്ടം വഹിക്കു യും 

യേയ്യുന്നു. 

 ഏഫകാപനും: തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗും  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ ട്പവർത്തനങ്ങളും 

യേറുക്കുന്നതിന ്ആകഗാള നിലവാരമായി  ണക്കാക്കുന്ന ശുപാർശ ൾ FATF 

നൽ ിയിട്ടുണ്്ട. അന്താരാഷ്്ട്ട സാമ്പത്തി  വയവസ്ഥയുയട സമട്ഗതയ്യക്കതിരായ 

എല്ലാ ഭീഷ്ണി ളും ലഘൂ രിക്കാനുള്ള ആകഗാളതലത്തിൽ ഏക ാപിപ്പിച്ച 

ട്പതി രണത്തിന്യറ അടിത്തറയാണ ്ഈ ശുപാർശ ളുയട  ൂട്ടം.  ൂടായത, ഒരു 

യലവൽ കെയിംഗ ്ഫീൽഡ ്സ്ഥിരീ രിക്കുന്നതിന ്ഏക ാപനം സഹായിക്കുന്നു. 

 നിരീക്ഷണും:  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ, തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗ് ഇവന്റു ൾ എന്നിവ 

അവകലാ നം യേയ്യുന്നതിന ്ആവശയമായ നടപടി ൾ സവീ രിക്കുന്നതിൽ 

അംഗരാജയങ്ങളുയട നയങ്ങളും പുകരാഗതിയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ FATF ഒരു ട്പധാന 

പങ്ക ്വഹിക്കുന്നു. 

 അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചെിയ ക: േുരുപകയാഗത്തിൽ നിന്ന ്അന്താരാഷ്ട്്ട 

സാമ്പത്തി  വയവസ്ഥയയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്കേശീയ തലത്തിലുള്ള ക ടുപാടു ൾ 

തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ FATF ന ്നല്ല പങ്കുണ്്ട. അന്താരാഷ്്ട്ട തലത്തിൽ മറ്റ ്

പങ്കാളി ളുമായി സഹ രിച്ച ്എഫഎ്ടിഎഫ ്ഇത ്ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

FATF ശ പാർശകൾ 
ആകഗാള മാനുഷ്ി വും സാമ്പത്തി വുമായ സുരക്ഷയയ FATF എങ്ങയന ഫലട്പേമായി 

യേറുക്കുന്നു എന്ന ്പരികശാധിക്കു . എഫഎ്ടിഎഫും അതിനയ്റ ശുപാർശ ളും 

അന്താരാഷ്്ട്ട സാമ്പത്തി  വയവസ്ഥയയ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിലും തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗും 

 ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ ട്പവർത്തനങ്ങളും യേറുക്കുന്നതിൽ വളയര ഫലട്പേമായണന്ന ്

യതളിഞ്ഞു. 

സമ്മർദ്ദും 

 ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കലിയനതിയര കപാരാടാനുള്ള അന്താരാഷ്്ട്ട ട്ശമങ്ങളിൽ 

എഫഎ്ടിഎഫ ്ശുപാർശ ളുയട  ൂട്ടകത്തക്കാൾ, ബ്ലാക്ക ്ആൻഡ് കട്ഗ ലിേു ളിൽ 

എഫഎ്ടിഎഫ ്ലിേിംഗ ്രാജയങ്ങളുയട ട്പഭാവം  ൂടുതൽ ട്പാധാനയമർഹിക്കുന്നതും 

ഫലട്പേവുമാണ.് എഫ്എടിഎഫ ് രിമ്പട്ടി യിൽ യപടുത്തിയ രാജയങ്ങൾക്ക ്അന്താരാഷ്്ട്ട 

നിയമമനുസരിച്ച ്ഔപോരി മായ ഉപകരാധമിയല്ലങ്കിലും, എഫഎ്ടിഎഫ ് രിമ്പട്ടി യിൽ 

ലിേുയേയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രാജയങ്ങൾ പലകപ്പാഴും  ടുത്ത സാമ്പത്തി  സമ്മർദ്ദം കനരിടുന്നു. 

അവഫബാധ്ും 

 ാലട് കമണ, ആകഗാള നിയമവിരുദ്ധ ട്പവർത്തനങ്ങൾയക്കതിയര കപാരാടാനുള്ള 

ട്ശമങ്ങൾയക്കാപ്പം, എഫഎ്ടിഎഫ ്ഒരു ട്പഗത്ഭ സംഘടനയയന്ന നിലയിൽ അതിനയ്റ 

ഐഡന്റിറ്റിയും സമട്ഗതയും കനടിയിട്ടുണ്്ട. അന്താരാഷ്്ട്ട സാമ്പത്തി  വയവസ്ഥ 

കനരിടുന്ന യവല്ലുവിളി യളക്കുറിച്ചും ഭീ രവാേം,  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ 

ആകഗാള തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സുരക്ഷാ ട്പശന്ങ്ങയളക്കുറിച്ചും ഇത ്വിജയ രമായി 

അവക ാധം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 

കള്ളപ്പണും റവള പ്പിക്കൽ 

 ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കൽ ട്പവർത്തനങ്ങൾയക്കതിയര കപാരാടാനും തീട്വവാേത്തിനുള്ള 

സാമ്പത്തി  സഹായയത്ത എതിർക്കാനുമുള്ള ലക്ഷയം പിന്തുടരാനുള്ള ട്ശമങ്ങകളായട, 
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എഫഎ്ടിഎഫ ്എകപ്പാഴും മുൻപന്തിയിലാണ.് അതിനയ്റ ട്ശമങ്ങൾ യുഎൻഎസസ്ിയിൽ 

നിന്നുള്ള ട്പസക്തമായ പരിഹാരങ്ങളുമായി  ന്ധയപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

അഫനേഷ്ണും 

തീട്വവാേത്തിന ്സാമ്പത്തി  സഹായം നൽ ുന്ന ട്പവർത്തനങ്ങയളയും 

 ുറ്റ ൃതയങ്ങയളയും  ുറിച്ച ്ഫലട്പേമായ അകനവഷ്ണവും കട്പാസി യൂഷ്നും FATF 

ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ ്് കഫാഴസ് ്(എഫഎ്ടിഎഫ)് തീട്വവാേ 

ട്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്ധനസഹായം നൽ ുന്നതിൽ ഏർയപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആളു യള 

കട്പാസി യൂട്ട ്യേയ്യുയമന്നും ഫലവത്തായതും താരതമയയപ്പടുത്താവുന്നതും 

നിരുത്സാഹയപ്പടുത്തുന്നതുമായ ഉപകരാധങ്ങൾക്ക ്വികധയമായണന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

തീത്വവാദ ധ്നസൈായും 

മനുഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തി  സുരക്ഷയ്ക്കുയമതിരായ ഈ  ുറ്റ ൃതയങ്ങൾക്ക ്

 ാരണമാ ാൻ തീട്വവാേ സംഘടന ൾക്ക ്ഫണ്്ട എളുപ്പത്തിൽ ആ ്സസ ്യേയ്യാൻ 

 ഴിയിയല്ലന്ന ്ഉറപ്പാക്കാൻ FATF പരമാവധി ട്പവർത്തിക്കുന്നു. തങ്ങളുയട മണ്ണിൽ നിന്ന ്

വയാപാരം നടത്തുന്ന ഭീ രർയക്കതിയര നിർ ന്ധിത നടപടിയയടുക്കാൻ പാ ിസ്ഥാൻ 

കപാലുള്ള രാജയങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം യേലുത്തുന്ന ഏറ്റവും ട്പധാനയപ്പട്ട ഘട മാണ ്

എഫഎ്ടിഎഫ.് 

അഴിമതി 

 FATF രാജയങ്ങളുയട അഴിമതിയക്കതിയര കപാരാടുന്നതിൽ വളയര ഫലട്പേമാണ.് FATF കട്ഗ 

ലിേ ്രാജയങ്ങൾ FATF ശുപാർശ ൾ പാലിക്കുന്നില്ല.  

സൈകരണും 

അന്താരാഷ്്ട്ട സഹ രണം രൂപീ രിക്കുന്നതിൽ FATF അതിന്യറ ഫലട്പാപ്തി 

യതളിയിച്ചിട്ടുണ്്ട. കലാ  ാങ്ക,് ജി-20 ധനമട്ന്തിമാർ, യസൻട്ടൽ  ാങ്ക ്ഗവർണർമാർ, 

ഐഎംഎഫ,് ഐ യരാഷ്്ട്ടസഭ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ അന്താരാഷ്്ട്ട 

ക ാർപ്പകറഷ്യന ശക്തിയപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

ആകഗാള തലത്തിൽ തീട്വവാേ ഫണ്ടിംഗും  ള്ളപ്പണം യവളുപ്പിക്കലും യേറുക്കുന്നതിൽ 

സമ്മർദ്ദം യേലുത്തുന്നതിൽ സമ്മർദ്ദ ട്ഗൂപ്പായും ോൻകഡർഡ് ഓർഗകനകസഷ്നായും 

എഫഎ്ടിഎഫിന ് ാരയമായതും ഫലട്പേവുമായ പങ്ക ്ഉണ്ട.് 

  

FATF ഉും ഇന്ത്യയ ും 
2006 മുതൽ എഫഎ്ടിഎഫിൽ ഇന്തയ ഒരു നിരീക്ഷ   ൗണ്ടിയാണ,് പിന്നീട ്2010 ൽ 

തീട്വവാേയത്ത യേറുക്കുന്നതിനുള്ള  അംഗരാജയമായി. 

 ാലട് കമണ, ഇന്തയയിൽ എഫഎ്ടിഎഫിനയ്റ ശുപാർശ യള ഉപകയാഗയപ്പടുത്തുന്നതിൽ 

 ാരയമായ പുകരാഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. 

. 
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