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پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو )FBR( نے حالیہ طور پر ملک 
میں تمباکو کی ٹریکنگ اور ٹریسنگ کے لیے ایک ایسی کمپنی کو 
ٹینڈر جاری کیا ہے، جو تمباکو کی صنعت کے غیر مٔوثر ٹریک اینڈ 

ٹریس سسٹم، کوڈینٹیفائے کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ صحت عامہ کے 
لیے فکر مند بات ہے، کیونکہ تمباکو کی صنعت تمباکو کی ٹریکنگ 
اور ٹریسنگ کو قابو کرنے اور اسے کمزور کرنے کی کوششوں میں 

گہرا مفاد رکھتی ہے۔

ٹریکنگ اور ٹریسنگ ایلیسٹ ٹریڈ پروٹوکول کا ایک تقاضہ ہے - 
جو تمباکو کی بلیک مارکیٹ کو روکنے کے مقصد کے لیے ایک بین 

االقوامی معاہدہ ہے۔ یہ حکام کو سپالئی چین میں سے تمباکو کی 
مصنوعات کو ٹریک کر کے ان کے ماخذ تک پہنچنے کے قابل بناتا 

ہے، جو تمباکو کی صنعت کی موجودہ طور پر بےحد بڑی سپالئی 
چین کو قابو کرنے کا ایک اہم طریقہ ہو گا۔ پاکستان میں تمباکو 

کی صنعت کی ٹریکنگ اور ٹریسنگ کی ضرورت کی عکاسی اس 
بات سے ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان میں 

ایسے ایک نظام کے قیام کو ملک کے لیے US$6 بلین کے ایک بیل 
آٔوٹ پیکج کی شرط کے طور پر رکھا ہے۔

تمباکو کی صنعت کیسے کامیابی کے 
ساتھ تمباکو کی ٹریکنگ اور ٹریسنگ 

کے عمل کو مجروح کر رہی ہے

https://www.thenews.com.pk/print/548070-track-and-trace-system-fbr-awards-multimillion-dollar-contract-to-private-company
https://tobaccotactics.org/index.php/Codentify
https://www.who.int/fctc/protocol/en/
https://abbtakk.tv/en/imf-issues-list-of-conditions/
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تمباکو کی کمپنیاں تمباکو کی سمگلنگ میں شریک جرم ہونے کی ایک وسیع 

تاریخ رکھتی ہیں اور اسے اپنی برآمدات میں مصنوعات پر ٹیکس کی ادائیگی 

سے بچنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ اکثر، وہ ایسا یہ جانتے ہوئے مارکیٹوں 

میں ضرورت سے زیادہ سپالئی کر کے کرتے تھے، کہ اضافی مصنوعات غیر 

قانونی طور پر دوسری مارکیٹوں میں چلی جائیں گی۔ بڑھتے ہوئے ثبوت ظاہر 

کرتے ہیں کہ تمباکو کی کمپنیاں اس طریقے سے بلیک مارکیٹ کی مدد کرنا جاری 

رکھتی ہیں، ٰلٰہذا اس رویے کو روکنے کے لیے ٹریکنگ اور ٹریسنگ کے مٔوثر نظام 

ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایلیسٹ ٹریڈ پروٹوکول اپنے فریقین )جن میں سے 

پاکستان ایک ہے( کو اپنے سگریٹس کے ذاتی ٹریکنگ اور ٹریسنگ سسٹم نافذ 

کرنے کے لیے 2023 تک کا وقت دیتا ہے۔

 تاہم، پاکستان نے اپنا ٹریک اینڈ ٹریس ٹینڈر نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی 

کمیونیکیشنز کارپوریشن )NRTC( کو دیا ہے - یہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے، جو 

اپنی ٹریک اینڈ ٹریس ٹیکنالوجی انیکسیٹو سے حاصل کرتی ہے۔ انیکسیٹو کے 

عملے میں فلپ مورس انٹرنیشنل )PMI( کے 16 سابقہ مالزمین شامل ہیں، 

بشمول وہ جو تمباکو کی صنعت کے اپنے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، کوڈینٹیفائے 

کی تیاری میں شامل تھے۔

 کوڈینٹیفائے کو آزادانہ ماہرین کی جانب سے ایک ناقص نظام کے طور پر دیکھا 

جاتا ہے، جسے تمباکو کی صنعت نے پوری دنیا میں تمباکو کے ٹریک اینڈ ٹریس 

سسٹمز پر قابو حاصل  کر کے ایلیسٹ ٹریڈ پروٹوکول کو کمزور کرنے کے ایک 

جامع منصوبے کے حصے کے طور پر فرنٹ گروپس کے ذریعے مجموعی طور پر 

فروغ دیا ہے۔ 2016 میں، کوڈینٹیفائے انیکسیٹو کو فروخت ہو گئی تھی۔ ٹیکنالوجی 

کی فروخت کے بعد PMI اور انیکسیٹو کی جانب سے اس بارے میں دعووں، 

کہ انیکسیٹو تمباکو کی صنعت سے آزاد ہے، کے باوجود، لیک ہونے والی اندرونی 

دستاویزات، جو صرف تقریًبا ایک سال پرانی تھیں، بتاتی ہیں کہ انیکسیٹو ابھی 

تک تمباکو کی صنعت سے معاشی طور پر خودمختار نہیں ہوئی۔

 انیکسیٹو کا تمباکو کی صنعت کے ساتھ موجودہ تعلق واضح نہیں ہے، اگرچہ 

کہ یہ ابھی بھی کوڈینٹیفائے ٹیکنالوجی کے لیے ٹریڈ مارکس کی مالک ہے۔ یہ اور 

تمباکو کی صنعت کے ساتھ اس کی تاریخ اس بات پر سواالت اٹھاتی ہے کہ آیا 

پاکستان کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بین االقوامی شرائط پر پورا اترتا ہے۔ ایلیسٹ 

ٹریڈ پروٹوکول تقاضہ کرتا ہے کہ کسی فریق کی ٹریک اینڈ ٹریس کی ذمہ داریاں 

"تمباکو کی صنعت کو پوری نہیں کرنی چاہیں یا ان کو نہیں دی جانی چاہیں"۔ 
لٰہذا، ایک ایسی کمپنی کو پاکستان کے سسٹم کا ٹھیکہ دینا، جو انیکسیٹو سے 

اپنی ٹریک اینڈ ٹریس ٹیکنالوجی لیتی ہے، پریشان کن ہے۔

NRTC کے انیکسیٹو کے ساتھ تعل انٹرنیشنل ٹیکس سٹیمپ ایسوسیئیشن 
قات کی بناء پر صحت کی کئی تنظیموں، مثاًل پاکستان نیشنل ہیلتھ 

ایسوسیئیشن )PANAH( اور کیمپین فار ٹوبیکو فری کڈز )CTFK( اور ساتھ ہی 

ساتھ انٹرنیشنل ٹیکس سٹیمپ ایسوسیئیشن )ITSA( نے اعتراضات اٹھائے 

ہیں۔ خدشات میں NRTC کے انیکسیٹو کے ساتھ تعلق، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم 

نصب کرنے میں تجربے کی کمی اور یہ کہ NRTC کے سلیوشن میں ایک موبائل 

اپلیکیشن شامل نہیں ہو گی، حاالنکہ یہ ابتدائی ٹینڈر میں موجود ایک شرط ہے، 

شامل ہیں۔ ٹینڈر کے عمل میں ناکام بولی دہندگان اب NRTC کو ٹھیکہ دیے جانے 

کے فیصلے کی قانونی مخالفت کر رہے ہیں۔

پاکستان میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ کی کہانی اب تک یورپین یونین 

)EU( کے ساتھ ملتی ہے، جہاں اس کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں شامل کئی 
تنظیموں کے تمباکو کی صنعت کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں۔ انیکسیٹو 

نے EU کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ سے پہلے EU کی کئی رکن ریاستوں 

کی حکومتوں کے اداروں کے ساتھ مالقاتیں تک رکھیں۔ EU کو اپنے سسٹم کی 

ایلیسٹ ٹریڈ پروٹوکول کی عدم پابندی کی بنیاد پر صحت کی تنظیموں، مثاًل 

فریم ورک کنوینشن االئنس )FCA(، کی جانب سے تنقید کا سامنا ہونے کے عالوہ، 

انٹرنینشنل ٹیکس سٹیمپ ایسوسیئیشن )ITSA( کی جانب سے قانونی مقدمے 

)جسے اب یورپین کورٹ آف جسٹس نے خارج کر دیا ہے( کا بھی سامنا کرنا پڑا۔

یہ مثالیں ایلیسٹ ٹریڈ پروٹوکول کے فریقین کی جانب سے تمباکو کی صنعت 

کی اپنے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹمز پر قابو پانے کی کوششوں کے حوالے سے ہوشیار 

اور چوکنا رہنے کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہیں۔ فریقین کو اپنے ذاتی ٹریک اینڈ 

ٹریس سسٹمز کا ٹینڈر دیتے ہوئے، معاہدہ کرتے ہوئے اور نافذ کرتے ہوئے پوری 

شفافیت کا تقاضہ کرنا چاہیے اور انتہائی اہم طور پر، اس بات کو یقینی بنانا 

چاہیے کہ تمباکو کی صنعت، کوڈینٹیفائے کی تیاری یا انیکسیٹو کے ساتھ تعلقات 

والی کسی بھی تنظیم کو کردار ادا نہ کرنے دیا جائے۔

 ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ پر اثر انداز ہونے کی تمباکو کی صنعت کی کوششوں اور اس کے خالف لڑنے کے لیے حکومتوں کے لیے طریقوں کے بارے 

میں مزید جاننے کے لیے، STOP کی جانب سے ٹریکنگ ایںڈ ٹریسنگ پر بریفنگ کو پڑھیں۔ جلدی میں ہیں؟ مختصر خالصہ یہاں پڑھیں۔

 پاکستان کا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو

 نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی
 کمیونیکیشنز کارپوریشن

(NRTC)

 انیکسیٹو
 کوڈینٹیفائے

(FBR)
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شکل1

پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو )FBR( نے اپنا ٹریک اینڈ ٹریس ٹینڈر نیشنل ریڈیو 

اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز کارپوریشن )NRTQ( کو جاری کیا ہے، جو اپنی ٹریک اینڈ ٹریس 

ٹیکنالوجی انیکسیٹو سے حاصل کرتی ہے۔ انیکسیٹو کے عملے میں فلپ مورس انٹرنیشنل 

)PMI( کے 16 سابقہ مالزمین شامل ہیں، بشمول وہ جو تمباکو کی صنعت کے اپنے ٹریک 
اینڈ ٹریس سسٹم، کوڈینٹیفائے، کی تیاری میں شامل تھے۔
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https://theconversation.com/tobacco-industry-rallies-against-illicit-trade-but-have-we-forgotten-its-complicity-38760
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/210260.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/210260.stm
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/28/2/127
https://profit.pakistantoday.com.pk/2019/11/09/fbr-grants-tt-licence-without-due-diligence/
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https://tobaccotactics.org/index.php/Codentify
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/28/2/127
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/28/2/127
http://eu-policies.com/news/eus-regulation-rhetoric-tobacco-belies-tainted-reality/
http://eu-policies.com/news/eus-regulation-rhetoric-tobacco-belies-tainted-reality/
http://لیک ہونے والی اندرونی دستاویزات
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enGB875GB875&q=%22pmi%22+%22inexto%22+%22independent%22+%22philippe%22&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiB7qmf3KPnAhWCUMAKHQfWDYkQBSgAegQIBBAn&biw=1442&bih=639
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https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2019/08/30/tobaccocontrol-2019-055094
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