ஊடக ெவளி)*
ச,ட-.ற0பான பண மா6ற7 8கவ9க:;< எதிரான பிர@சாரA தி,டAதிைன
‘ஆE,ரா;’ (AUSTRAC) Oவ;<கிறO
ச,ட-.ற0பான பண மா6ற7 8கவ9கைள இல;காக; ெகாR:0 தி,ட0 ஒTைற ‘ஆE,ரா;’ Oவ;கிURளO.
ஆபAOகளிWXYO பாOகாAO;ெகாRவத6கான நைட8ைறகைள; ெகா[*Rள பதி\ெப6ற பண மா6ற7
வ9Aதக]கைள- ேபா7 அ7லாம7, ‘ஆE,ரா;’ -உடT பதி\ ெசcயாம7 ச,டAதி6<- .ற0பாக இய]கிவX0
பண மா6ற7 8கவ9க:;< அவ9க:ைடய ேசைவகைள; <6ற@ெசய7கR .ாிU0 <e;கR Ofபிரேயாக0
ெசcவத6கான ஆபAO அதிக0 உRளO.
வ]கி ம6g0 கிெரh, iனியT ஆகிய நிதி நிgவன]கைள- ேபா7 அ7லாத பண மா6ற7 வ9Aதக]களானைவ
ெவளி நா*களி7, வழைமயான வ]கி@ ேசைவகR இ7லாத இட]களி7 உRள <*0பAதினX;<0,
ந[ப9க:;<0 பண0 அk-ப உத\வதT lல0 சlகAதினX;< சிறYதெதாX ேசைவைய அளி;கிTறன.
2018/19-ஆ0 ஆ[h7 பண மா6ற7 ேசைவகைள- பயTப*Aதி ஆEதிேரWயாவிsRள ம;கR $60 பி7WயT
மதி-.Rள பண0 பதி\ ெசcய-ப,*Rள பண மா6ற7 ேசைவகைள- பயTப*Aதி ெவளிநா*க:;<
அk-பிU0 அ]கிXYO ெப6g0 உRளதாக ச9வேதச பண மா6ற7 ேசைவகR ெதாிவிAORளன. அேத
ஆ[h7, அ\EதிேரWயாவிsRள பதி\ ெசcய-ப,ட பண0 அk-ப7 ேசைவ- பிாிவிT lலமாக 17.3
மி7WயT பண மா6ற7கR ெசய-ப,hXYதன.
<6றவாளிகR அவ9க:ைடய <6ற நடவh;ைகக:;< நிதிUதவி ெசcய பதி\ ெசcய-படாத பண மா6ற7
8கவ9கைள ஒX .கWடமாக- பயTப*AOவதT காரணமாக இYத 8கவ9கR ஆEதிேரWய சlகAதினX;<
ஒX உ[ைமயான ஆபAதாக அைமகிறா9கR எTg ‘ஆE,ரா;’-கிT தைலைம@ ெசயலா;க அதிகாாியான
நி;ேகா7 ேராE xறினா9.
ஆEதிேரWய9க:;< உ[ைமயான தீ]< விைளவி;க;xhய ஆ,கடAத7, <ழYைதA Ofபிரேயாக0,
ச,ட-.ற0பான ஆUத வி6பைனகR ம6g0 ேபாைதவEO; கடAத7 ேபாTற <6ற@ ெசய7க:;< பண
ெவ:-. ஏO ெசcகிறO. <6ற@ ெசய7க:;காக ஆEதிேரWயாவிT நிதி சா9 8ைறைமகR
Ofபிரேயாக-ப*வைதA த*-பதி7 பதி\ெப6ற பண மா6ற7 வ9Aதக]கR 8;கிய- ப]< வகி;கிYறன.
தீயவழி- பணAைத ெவ:-பத6காகA த0ைம- பாவி;க 8ய6சி;<0 <6றவாளிகளிகளிடமிXYO தமO
வ9Aதக]கைள வsவா;கி- பாOகாAO;ெகாRவத6காகA த<Yத பாOகா-. ஏ6பா*கைள ஒe]<
ெசcOெகாRளேவ[*0 எTg பண மா6g வ9Aதக9கR எதி9பா9;க-ப*கிTறன9. பதி\ ெபறாத பண மா6g
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8கவ9க:;< ஆதரவளி-பதனா7 ஒX சlகAதி6<R <6றவாளிகைள ஈ9-பத6கான சாAதிய0 உRளO எTg
ெச7வி. ேராE xறினா9.
ச,ட-.ற0பான பண மா6ற7 8கவ9களா7 ஏ6ப*0 ஆபAOகைள- ப6றிய விழி-.ண9ைவ- ெபாO
ம;களிைடேய ஏ6ப*AOவத6காக ‘ஆE,ரா;’ சlக- பிர@சாரA தி,ட0 ஒTைற ெசய7 நடAதிவXகிறO. பதி\
ெசcய-படாத பண மா6ற7 8கவ9களா7 ஏ6ப*0 ஆபAOகைள- ப6றிU0, சYேதகி;க-ப*0 பதி\ இ7லாத
பண மா6ற7 8கவ9கைள- ப6றி அநாமேதயமான 8ைறயி7 எ-பh- .கா9 ெசcயலா0 எTபைத- ப6றிU0
ேபச ‘ஆE,ரா;’ பணியாள9கR பதி\ெப6ற வ9Aதக]கைளU0, ச8கAதினைரU0 சYதி;க வXவா9கR.
‘ஆE,ரா;’ வைலAதளAதி7 அ,டவைண-ப*Aத-ப,*Rள பதி\ ெசcய-ப,*Rள பண மா6ற7
வ9Aதக]கைள- பாவி;<மாg சlகAதின9 ஊ;<வி;க-ப*கிTறன9.
பதி\ ெபறாத பண மா6ற7 8கவ9கேளா* ச0பYத-ப,ட சlக ஆபAOகைள- ப6றிய விழி-.ண9ைவ
ஏ6ப*Aத ெச-ட0ப9 8த7 நவ0ப9 வைர |,னி, ெம7ப9T, ெப9A ம6g0 -ாிEபT ஆகிய நகர]களி7
ெதாட9 மTற சYதி-.கைள இYதத- பிர@சாரA தி,ட0 கா}0.
“பதி\ ெபறாத பண மா6ற7 ேசைவகைள அளிAOவX0 8கவ9கR அைத இ-ேபாO க,டாயமாக நிgAதிவி,*
பதிU0 ெசய7பா,* 8ைறகைளA Oவ;<வத6காக ‘ஆE,ரா;’ -உடT ெதாட9.ெகாRள ேவ[*0,” ெச7வி.
ேராE.
‘ஆE,ரா;’ உடT பதி\ ெசcயA தவg0 வ9Aதக]க:;< $420,000 வைர;<மான அபராத0, ஏe ஆ[*
சிைறவாச0 அ7லO இைவ இர[ைடU0 உRளட;கிய பாாிய த[டைனகR உ[*.
பதி\ ெபறாத பண மா6ற7 8கவ9கைள- ப6றிய பிர@சிைனைய; <றிAO ேமலதிகமாகA ெதாிYOெகாRள
www.austrac.gov.au/moneytransfer எk0 வைலAதளAதி6<@ ெச7s]கR.

ஊடகA ெதாட9.:

media@austrac.gov.au
ெதாைலேபசி: (02) 9950 0488

Media release - AUSTRAC launches campaign against illegal money transfer dealers (Tamil)

உதாரண]கR
பதி\ ெசcய-படாத பண0 அk-. 8கவ9க:;< ஏ6ப*0 பிTவிைள\கR
உதாரண0 1:

தனO சlகAதி7 உRள ந[ப9கR ம6g0 <*0பAதின9 உ,ப,டவ9களிடமிXYO பணAைத- ெப6g அைத
ெவளிநா*களிsRள அவ9களO உறவின9க:;<; கிைட;<மாg ெசcU0 வ9Aதக0 ஒTைற ெச7வி. EமிA
|,னி நகைர அh-பைடயாக;ெகா[* நடAதிவXகிறா9. அேத ேவைளயி7, அவரO வ9Aதக0
ெவளிநா*களி7 இXYO பணAைத- ெப6g அ\EதிேரWயாவி7 உRள அவரO ந[ப9கR ம6g0
<*0பAதினX;<; கிைட;<மாg0 ெசcகிறா9. இ-பh-ப,ட நடவh;ைகைய ேம6ெகாR:0 நிgவனAதி6<
‘ஆE,ரா;’ உடT பதி\ ெசcயேவ[hய ேதைவ-பா* இX;கிறO. அ-பh@ ெசcயA தவgவதT காரணமாக
$420,000 வைர;<மான அபராத0 அ7லO சாAதியமான சிைறவாச0, அ7லO இர[*0 விதி;க-படலா0.
உதாரண0 2:

தனO சlகAதி7 உRளவ9க:;காக அ•வ-ேபாதான பண மா6ற7 ேசைவகைள அவரXைடய –,hWXYO
ெச7வி. ;ாீT ெசcOவXகிறா9. அவXைடய சlகAதிாிடமிXYO அவ9 ெபg0 பண மா6ற7 அறி\gAத7கR
வழ;கமாக அவரO வாh;கயாள9க:ைடய ெவளிநா,* <*0பAதின9க:;கானதாகேவ இX;<0. ெச7வி.
;ாீT - இட0 ‘ஆEதிேரWய வ9Aதக இல;க0’ (Australian Business Number) எO\0 இ7ைல, ம6g0 இவ9
அவரO பண மா6ற7 ேசைவக:;காக; <ைறYத க,டண0 வா]<வா9. தனO சlகAதினாிடமிXYO
பணAைத- ெப6g அைத அk-ப\0, பணAைத- ெப6g அைத சlகAதினX;< விநிேயாகி;க\0 பதி\ெப6ற
பண மா6ற7 ேசைவ ஒTைற ெச7வி. ;ாீT பயTப*AOகிறா9. அவ9 தனO ேவைலகR lலமாக சிறிதள\
வXமானேம ஈ,hனாs0, ஒX ஆ[h6< சிறிய எ[ணி;ைகயிலான மா6ற7கைளேய ெசcதாs0, பதி\
ெப6ற பண மா6ற7 ேசைவ வழ]<ந9 ஒXவைர அவ9 பாவிAதாs0, ெச7வி. ;ாீT ‘ஆE,ரா;’ உடT பதி\
ெசcOெகாRளேவ[hயO க,டாயமா<0. அ-பh@ ெசcயA தவgவதT காரணமாக $420,000 வைர;<மான
அபராத0 அ7லO சாAதியமான சிைறவாச0, அ7லO இர[*0 விதி;க-படலா0.
உதாரண0 3:

வாh;ைகயாள9க:;<- பண மா6ற7 ேசைவகைள அளி;<0 இர[* ெவ•ேவg வ9Aதக ஏ6பா*கைளA
திX. ேஜாTE ெம7ப9T நகைர அh-பைடயாக; ெகா[* நடAதிவXகிறா9. “திX. ேஜாTE பண மா6ற7
ேசைவகR” எTற தனO ெசாYத வ9Aதக- ெபயாிT கீœ, பண மா6ற7 ேசைவ வைல-பிTன7 ஒTgடT
பதி\ெப6ற ஒX ேச9வாள9 எTற ாீதியி7 தனO ெசாYத பண மா6ற7 8ைறைமகைள- பயTப*Aதி இ@
ேசைவகைள இவ9 வழ]கிவXகிறா9. இ-பh-ப,ட •œநிைலகளி7, திX. ேஜாTE யாைரU0 சாராத, தன;<@
ெசாYதமான “திX. ேஜாTE பண மா6ற7 ேசைவகR” எTற வ9AதகAைத யாைரU0 சாராத பண மா6ற7
ேசைவ வழ]<னராக ‘ஆE,ரா;’ உடT பதி\ ெசcயேவ[hயO க,டாயமா<0. அ-பh@ ெசcயA தவgவதT
காரணமாக $420,000 வைர;<மான அபராத0 அ7லO சாAதியமான சிைறவாச0, அ7லO இர[*0
விதி;க-படலா0.
ேமலதிகA தகவ7க:;< austrac.gov.au/moneytransfer எk0 வைலAதளAதி6<@ ெச7s]கR.
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