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FATF म्हणजे काय आहे? 

FATF ही फायनान्शिअल अ ॅक्शन टास्क फोर्स आहे, जी पॅरिर्मधे्य आयोजजत G7 जिखि परिषदेदिम्यान पुढाकाि घेऊन 

स्थापन किण्यात आलेली आंतिर्िकािी रं्स्थांची रं्घटना आहे. हा घटक MPSC Exam आजि इत्यादी पिीक्ांर्ाठी उपयुक्त 

आहे.  

• ही एक अिी रं्घटना आहे, जी आंतििाष्ट्र ीय जित्तजिषयक बाबीमंधे्य जनयामक रु्धाििा आजि िाष्ट्र ीय कायदे प्रभािीपिे 

पाि पाडण्यार्ाठी आजि आंतििाष्ट्र ीय जित्त प्रिालीची अखंडता िाखण्यार्ाठी अनेक देिांच्या र्िकािांर्ह कायस किते. 

• रु्रुिातीला, 1989 मधे्य, जगभिातील मनी लााँडरिंगिी लढा देण्यार्ाठी धोििे तयाि कििे आजि प्रोत्साहन 

देण्यार्ाठी त्याची स्थापना किण्यात आली; तथाजप, 9/11 च्या युनायटेड से्टट्र्च्या दहितिादी हल्ल्यानंति 

दहितिादी जित्तपुििठा जिरूद्ध जनयामक काििाई किण्यार्ाठी त्याचा जिस्ताि झाला. 

• पुढे, 2012 मधे्य, त्यात मोठ्या प्रमािािि जिनािकािी िस्त्ांच्या र्ाठी जित्तपुििठा किण्यार् जििोध कििे, हे रु्द्धा 

र्माजिष्ट् किण्यात आले.   

• FATF चे अध्यक्ीय अजधकाि दििषी 37 देि आजि 2 प्रादेजिक रं्घटनांचे प्रजतजनजधत्व कििाऱ्या 39 र्दस्ांमधे्य 

बदलत िाहतात. त्याचे मुख्यालय पॅरिर्मधील OECD मुख्यालयात आहे. 

 

FATF जिषयी निीन माजहती (Latest Updates) 

FATF ने पुढील तािखांना मोठी काििाई केली आहे: 

1. जुलै 2021 : FATF ने हैती, माल्टा, जफलीजपन्स आजि दजक्ि रु्दान त्याच्या "िाढीि देखिेखीखालील अजधकािके्त्रात 

(jurisdictions under increased monitoring)" जोडले. 

2. ऑक्टोबर 2021 : FATF ने जॉडसन, माली आजि तुकीला त्याच्या गे्र जलस्टमधे्य र्माजिष्ट् केले आजि पाजकस्तानला 

कायम ठेिले. 

3. 8 मार्च 2022 : जझम्बाबे्वला गे्र जलस्टमधून काढून टाकले; मात्र, पाजकस्तान या यादीत कायम आहे. 

फायनान्शिअल अ ॅक्शन टास्क फोर्स: आढािा (Highlights) 

FATF बद्दल काही मुदे्द आहेत जे र्िस उमेदिािांना माजहत अर्िे आिश्यक आहे. 

• FATF सदस्य देश : 2021 पयंत 39 देि (37 देि आजि 2 प्रादेजिक रं्स्था). 

• FATF रे् कायच : देखिेख आजि मनी लााँडरिंग आजि दहितिादी जित्तपुििठा िोखिे. 

• FATF प्रशशक्षण संस्था : बुर्ान, कोरिया 

• FATF अध्यक्ष : टी. िाजकुमाि हे र्ध्याचे अध्यक् आहेत जे जमसनीचे डॉ. माकस र् पे्लअि यांच्यानंति आले. 

• FATF सूर्ी : FATF काळी यादी आजि FATF गे्र जलस्टमधे्य देिांची रं्पूिस यादी आहे. 
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• FATF सूर्ीरे् पररणाम : िाढलेली देखिेख, आजथसक मंजुिी, जागजतक स्तिाििील नकािात्मक हायलाइट्र्, 

प्रजतबंधात्मक उपाय, आंतििाष्ट्र ीय व्यापाि कमी कििे आजि इति अनेक जनबंध. 

FATF चा इजतहार् (History) 

मनी लााँजडर ंगच्या िाढत्या र्मसे्ला आळा घालण्यार्ाठी 1989 मधे्य FATF ची स्थापना किण्यात आली. FATF चे मूळतः  16 

र्दस् होते, जे हळूहळू 2021 पयंत 30 र्दस्ांपयंत िाढले.  

• कायसक्मतेने कायस कित FATF ने मनी लााँजडर ंगच्या र्मसे्चा र्ामना किण्यार्ाठी 40 जिफाििीरं्ह अहिाल र्ादि 

केला. 

• 2001 मधे्य 9/11 च्या प्रकििानंति FATF च्या आदेिाचा जिस्ताि दहितिादी जनधीर्ाठी किण्यात आला. 

• या जिफाििीचंा 2003 मधे्य आिखी जिस्ताि किण्यात आला. 

 

FATF ची काये (Functions) 

फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स FATF मानके आजि त्याचे र्दस् देि आजि इति देिांर्ाठी जिफाििीचंा रं्च तयाि 

किते. हे दहितिादी जनधी, मनी लााँडरिंग, भ्रष्ट्ाचाि, रं्घजटत गुने्ह आजि आंतििाष्ट्र ीय जित्त आजि देिाच्या आजथसक रु्िके्ला 

धोका अर्लेल्या इति जियाकलापांजिरुद्ध जागजतक प्रजतर्ाद रु्जनजित किते. 

• FATF चे र्दस् जिजिध देिांच्या आजथसक अजधकाऱ्यांना मानिी तस्किी, बेकायदेिीि अंमली पदाथांचे व्यिर्ाय जकंिा 

अिा प्रकािच्या जियाकलापांना प्रोत्साहन देिाऱ्या जकंिा जनधी पुिििाऱ्या इति कोित्याही गुश्ांमधे्य गंुतलेल्या 

गुने्हगािांच्या पैिािि आजि आजथसक स्रोतांिि लक् ठेिण्यार् मदत कितात. 

• फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स मोठ्या प्रमािािि जिनािकािी िस्त्ांर्ाठी आजथसक मदत िोखण्यार्ाठी देखील 

कायस किते. जििाय, ते कोित्याही देिाच्या र्ामर्थ्ासचे आजि मनी लााँजडर ंग आजि दहितिादी जित्तपुििठा जिरुद्धच्या 

फे्रमिकस ििच्या आदेिांचे देखील मूल्यांकन किते; तथाजप, हे जगभिातील िैयन्क्तक प्रकििांिी रं्बंजधत नाही. 

• FATF ने 1990 मधे्य जिफाििीचंा पजहला रं्च जािी केला आजि 1996, 2001, 2003 आजि 2012 मधे्य त्यात आिखी 

रु्धाििा किण्यात आली. 2012 ही िेिटची िेळ होती जेव्हा FATF ने आपल्या जिफाििीचंा रं्च रु्धािला ज्याचे 

पालन देिांनी केले. 

FATF Grey List 

FATF ने काही देिांना काळ्या आजि िाखाडी (black and grey) रू्चीिि आधारित यादीत टाकले आहे.  

• या FATF काळ्या यादीतील देि 2022 आजि FATF गे्र जलस्ट देि 2022 मधे्य मनी लााँडरिंग आजि दहितिादी जनधी 

यांर्ािख्या जियाकलापांचा र्ामना किण्यार्ाठी त्यांच्या कमकुित धोििांिि आधारित देिांचा र्मािेि आहे.  
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• ही रू्ची mass destruction ला प्रोत्साहन देिाऱ्या अिा गुने्हगािी काििायांर्ाठी देिांच्या आजथसक पाजठंब्याििही 

आधारित अरू् िकते. 

• FATF च्या गे्र जलस्टचा अथस अर्ा आहे की ते दहितिादी फंजडंग आजि मनी लॉन् र् ंगमधे्य गंुतलेले नाहीत, पिंतु हे 

देिांर्ाठी चेताििी आहे, दोषी आढळल्यार् त्यांना काळ्या यादीच्या शे्रिीत टाकले जाऊ िकते. 

FATF गे्र जलस्ट अंतगसत देिांची यादी 

अलीकडेच, फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने (FATF) पाजकस्तानला गे्र जलस्टमधून काढून टाकले जाऊ िकते अरे् र्ांगून 

जदलार्ा जदला आहे. पाजकस्तानला "गे्र" यादीतून काढून टाकिे अपेजक्त आहे आजि ऑक्टोबिमधे्य बजलसनमधे्य झालेल्या पूिस 

बैठकीनंति FATF द्वािे जनिसय घेतला जाईल. 

• अले्बजनया 

• बाबासडोर् 

• बुजकस ना फार्ो 

• कंबोजडया 

• केमन बेटे 

• हैती 

• जमैका 

• जॉडसन 

• माली 

• माल्टा 

• मोिोक्को 

• म्यानमाि 

• जनकािाग्वा 

• पाजकस्तान 

• पनामा 

• जफलीजपन्स 

• रे्नेगल 

• दजक्ि रु्दान 

• र्ीरिया 

FATF रू्चीची उजद्दषे्ट् (Objectives of FATF Listing) 

देिांना काळ्या आजि िाखाडी यादीत ठेिण्याचे FATF (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स) चे मुख्य उजद्दष्ट् म्हिजे मनी 

लााँजडर ंग आजि दहितिादी फंजडंग आजि अिा इति जियाकलापांना प्रजतबंजधत किण्यार् मदत कििािी धोििे बनििे आजि 

प्रोत्साजहत कििे जे मोठ्या प्रमािािि जिनािाला प्रोत्साहन देते आजि आंतििाष्ट्र ीय अखंडतेला हानी पोहोचिते.  

• FATF गे्र जलस्टमधे्य अरे् मानले जाते की मनी लााँजडर ंग आजि दहितिादी जनधी यांर्ािख्या जियाकलापांचा र्ामना 

किण्यार्ाठी धोििांना प्रोत्साहन देण्यार्ाठी पुिेरे् प्रयत्न केले जात नाहीत. 
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• दुर्ऱ् या बाजूला, FATF काळ्या यादीत र्माजिष्ट् अर्लेले देि हे अरे् देि आहेत जे आधीच गे्र जलस्टमधे्य अरू्नही 

आजि त्यांची धोििे रु्धािण्यार्ाठी पुिेिी रं्धी आजि िेळ देऊनही दहितिादी जनधी आजि मनी लााँजडर ंगच्या 

जियाकलापांजिरुद्ध त्यांची धोििे मजबूत करू िकत नाहीत. 

• FATF ब्लॅक जलस्ट आजि गे्र जलस्ट देिांना जिजिध मान्यता आहेत आजि त्यांच्यािि बजहष्काि घालण्यात आला आहे. 

त्यांना जागजतक स्तिािि दहितिादी जित्तपुििठा आजि मनी लॉन् र् ंगिी लढा देिािे अर्हकािी देि म्हिून घेतले 

जाते. 

 

जागजतक दहितिादाचा र्ामना किण्यार्ाठी FATF भूजमका 

आधीच नमूद केल्याप्रमािे, FATF र्िस देिांर्ाठी जागजतक स्तिािि मनी लााँजडर ंग आजि दहितिादी पाठपुिािा यांच्या जििोधात 

लढा देण्यार्ाठी मजबूत धोििे आजि जिफािर्ी किते. 

दहितिादाला जित्तपुििठा िोखण्यार्ाठी FATF बजाित अर्लेल्या काही महत्त्वपूिस भूजमका येथे आहेत: 

• Set standards: FATF जनिसय घेते आजि मनी लााँजडर ंग, दहितिादी फंजडंग आजि जगभिात मोठ्या प्रमािािि 

जिनािकािी िस्त्ांच्या प्रचािार्ाठी जित्तपुििठा किण्याच्या जियाकलापांना कमी किण्यार्ाठी काही मानके रे्ट 

किते. प्रते्यक देिाने या मानकांचे पालन कििे अपेजक्त आहे; अन्यथा, ते FATF च्या काळ्या जकंिा िाखाडी रू्चीमधे्य 

रू्चीबद्ध केले जाऊ िकते. 

• रं्िक्ि: आंतििाष्ट्र ीय जित्तीय व्यिस्थेच्या अखंडतेचे िक्ि कििे आजि जागजतक आजथसक रु्िके्चे र्मथसन आजि 

प्रोत्साहन देण्यार्ाठी जतची पािदिसकता िाढििे हे FATF चे र्िासत महत्त्वाचे उजद्दष्ट् आजि भूजमका आहे. 

• अभ्यार्: FATF देखील जनयजमतपिे तज्ञ ऑपिेिन्स आजि जोखीम, टर ेंड आजि दहितिादी फंजडंग जियाकलापांिी 

लढा देण्याच्या पद्धतीिंिील धोििांिि आधारित अभ्यार् आयोजजत आजि प्रकाजित किते. याव्यजतरिक्त, ते अिा 

र्मस्ांिि मात किण्यार्ाठी आजि जागजतक आजथसक रु्िक्ा प्राप्त किण्यार्ाठी मानक जागजतक धोििे, जनयम आजि 

र्िोत्तम पद्धती प्रभािीपिे जिकजर्त आजि रे्ट किते. 

• मूल्यमापन: FATF देखील त्याच्या र्दस् देिांचे मूल्यांकन किते आजि प्रादेजिक रं्स्थांच्या जिळच्या र्हकायासने 

त्यांचे पयसिेक्ि किते. 

• र्मन्वय: FATF ने जिफािर्ी केल्या आहेत ज्यांना दहितिादी जनधी आजि मनी लााँडरिंग जियाकलापांचा र्ामना 

किण्यार्ाठी जागजतक मानक मानले जाते. जिफाििीचंा हा रं्च आंतििाष्ट्र ीय जित्तीय व्यिस्थेच्या अखंडतेला अर्िािे 

र्िस धोके कमी किण्यार्ाठी जागजतक स्तिािि र्मन्न्वत प्रजतर्ादाचा पाया आहे. याव्यजतरिक्त, र्मतल खेळाचे के्त्र 

जनजित किण्यात र्मन्वय मदत किते. 

• देखिेख: मनी लााँजडर ंग आजि दहितिादी फंजडंग घटनांचा आढािा घेण्यार्ाठी आिश्यक उपाय योजण्यार्ाठी FATF 

त्याच्या र्दस् देिांच्या धोििांिि आजि प्रगतीिि लक् ठेिण्यार्ाठी महत्त्वपूिस भूजमका बजािते. 

• Identify vulnerabilities: गैििापिापारू्न आंतििाष्ट्र ीय जित्तीय प्रिालीचे रं्िक्ि किण्यार्ाठी िाष्ट्र ीय स्तिाििील 

अरु्िक्ा ओळखण्यात FATF ची भूजमका चांगली आहे. FATF आंतििाष्ट्र ीय स्तिािि इति भागधािकांर्ोबत र्हकायस 

करून याची खात्री किते. 
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FATF जिफािर्ी (FATF Recommendations) 

FATF आजि त् याच् या जिफाििी आंतििाष् टर ीय आजथसक व् यिस् था रु्िजक्त किण् यार्ाठी आजि दहितिादी फंजडंग आजि मनी 

लााँजडर ंग जियाकलापांना िोखण् यार्ाठी खूप प्रभािी ठिल्या आहेत. 

1.दबाव (Pressure) 

• FATF च्या जिफाििीचं्या रं्चापेक्ा मनी लााँजडर ंगच्या जििोधात लढण्यार्ाठी आंतििाष्ट्र ीय प्रयत्नांमधे्य FATF काळ्या 

आजि िाखाडी रू्चीमधे्य रू्चीबद्ध केलेल्या देिांचा प्रभाि अजधक लक्िीय आजि प्रभािी जर्द्ध झाला आहे.  

• जिी FATF काळ्या यादीतील देिांना आंतििाष्ट्र ीय कायद्यानुर्ाि औपचारिक मंजूिी नर्ली तिी FATF काळ्या यादीत 

र्माजिष्ट् अर्लेल्या या देिांना अनेकदा आजथसक दबािाचा र्ामना किािा लागतो. 

2.जागरूकता (Awareness) 

• कालांतिाने आजि जागजतक बेकायदेिीि जियाकलापांजिरुद्ध लढण्यार्ाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे, FATF ने एक कुिल 

रं्घटना म्हिून आपली ओळख आजि अखंडता प्राप्त केली आहे.  

• आंतििाष्ट्र ीय आजथसक व्यिस्थेर्मोिील आव्हाने आजि दहितिाद आजि मनी लॉन् र् ंग यांर्ािख्या जागजतक स्तिाििील 

मानिी रु्िके्च्या मुद्द्ांबद्दल याने यिस्वीपिे जागरूकता िाढिली आहे . 

3.Money laundering 

• मनी लााँजडर ंगच्या कृतीजंिरुद्ध लढा देण्याच्या आजि दहितिादाला आजथसक पाठबळ देण्यार् जििोध किण्याच्या 

उजद्दष्ट्ाचे पालन किण्याच्या प्रयत्नांमुळे, FATF नेहमीच आघाडीिि अर्तो.  

• त्याचे प्रयत्न UNSC च्या रं्बंजधत उपायांिी रं्बंजधत आहेत. 

4.तपास (Investigation) 

• FATF दहितिादी जित्तपुििठा जियाकलाप आजि गुश्ांचा प्रभािी तपार् आजि खटला चालिण्याची खात्री देते.  

• फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) हे रु्जनजित किते की दहितिादी काििायांना जित्तपुििठा किण्यात 

गंुतलेल्या लोकांिि काििाई केली जाईल आजि प्रभािी, तुलनात्मक आजि जनरुत्साजहत जनबंध लागू केले जातील. 

5.दहशतवादी शवत्तपुरवठा (Terrorist financing) 

• मानिी रु्िक्ा आजि आजथसक रु्िके्च्या जििोधात हे गुने्ह घडिून आिण्यार्ाठी दहितिादी रं्घटना र्हजपिे जनधी 

जमळिू िकत नाहीत याची खात्री किण्यार्ाठी FATF र्िोतृ्कष्ट् कायस किते.  

• FATF हा र्िासत महत्त्वाचा घटक जकंिा रं्स्था बनला आहे जो पाजकस्तानर्ािख्या देिांिि त्याच्या भूमीतून व्यापाि 

कििाऱ्या दहितिाद्यांजिरुद्ध अजनिायस काििाई किण्यार्ाठी दबाि आितो. 

6.भ्रष्टार्ार (Corruption) 
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• रु्प्रजर्द्ध FATF देखील देिांद्वािे भ्रष्ट्ाचािाजिरूद्ध लढण्यार्ाठी खूप प्रभािी आहे, प्रामुख्याने FATF गे्र जलस्ट 2022 

देि, जे जिफािर्ी पूिस कित नाहीत.  

• या कठोि ितसनामुळे दहितिादी काििायांना आजि भ्रष्ट् रं्घटनांना मदत कििाऱ् या देिांचा जित्तपुििठा बंद किण्यात 

मदत होते. 

7.सहकायच (Cooperation) 

• FATF ने आंतििाष्ट्र ीय र्हकायस तयाि किण्यात आपली प्रभािीता जर्द्ध केली आहे. या आंतििाष्ट्र ीय कॉपोिेिनला 

जागजतक बाँक, G-20 अथसमंत्री आजि र्ेंटर ल बाँकेचे गव्हनसि, IMF आजि रं्युक्त िाष्ट्र े यांर्ािख्या रं्स्थांनी बळकट केले 

आहे. 

• जागजतक स्तिािि दहितिाद जनधी आजि मनी लााँजडर ंगचा र्ामना किण्यार्ाठी दबाि आिण्यार्ाठी दबाि गट आजि 

मानक रं्स्था म्हिून FATF ची खिोखि महत्त्वपूिस आजि प्रभािी भूजमका आहे. 

FATF आजि भाित (FATF and India) 

भाित 2006 पारू्न FATF मधे्य जनिीक्क देि आहे आजि नंति 2010 मधे्य दहितिादािी लढा देण्यार्ाठी र्दस् देि बनला. 

कालांतिाने, भाितात FATF च्या जिफाििीचंा रं्च िापिण्यात लक्िीय प्रगती झाली आहे, ज्यामुळे ते मोठ्या प्रमािात त्यांचे 

आज्ञाधािक बनले आहे. 
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