
 ਨੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੇਂਟਰ ਿਾਸ਼ੀਂਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਿੱਚ ਸਵਿਤ ਿਵਿਸਲਬਲੋਅਰ 

ਕਨੂੂੰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਆਗੂ ਏਨ-ਜੀ-ਓ । 

ਅਸੀ 30 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਨੂੂੰ ਵਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂਨੂੂੰ 

ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਿਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਾਂ  । 

 ਇਿੱਕ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਕੌਣ ਿ ੂੰਦਾ ਿ ੈ? 

ਇਿੱਕ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਉਿ ਵਿਅਕਤੀ ਿੈ ਜੋ ਵਰਰਸ਼ਟਾਚਾਰ,  ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵਰਸ਼ਿਤ ਵਦਿੱਤੀ 

ਜਾਣਾ,  ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਰਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਕਨੂੂੰਨ  ਦੇ ਿੋਰ ਉਲੂੰਘਣਾਿਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਵਚਤ 

ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵਦੂੰਦਾ ਿੈ ,  ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਿ ਵਨਿੱਜੀ ਜੋਵ਼ਿਮ ਮ ਲ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਵਨਯਮਾਾਂ 

ਅਨ ਸਾਰ ਏਨ-ਜੀ-ਓ ਿੀ “ਿਵਿਸਲਬਲੋਅਰ” ਮੂੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਿਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਤਸਕਰੀ  ਦੇ ਵਿਰ ਿੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਿਨ  !  

ਵਪ੍ਛਲੇ ਕ ਿੱਝ ਸਾਲਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਰਮਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਖਾਸੀ ਿਾਧ ਿੇਖੀ ਗਈ ਿੈ ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਸ ਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਵਿਰਤਾ ਨੂੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਾ ਰਿੀ ਿੈ ।  

ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਤਸਕਰੀ ਕਈ ਵਬਵਲਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਿੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਬਿ ਤ ਿੀ ਘਿੱਟ 

ਵਗਰਫਤਾਰੀਆਾਂ ਿੋਈਆਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਬਿ ਤ ਘਿੱਟ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ।  

ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਨੂੂੰ ਪ੍ ਰਸਵਿਤ ਕਰਣਾ,  ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਂਦੀ ਿੈ ,  ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਰਮਾਾਂ ਨੂੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਿੀਂ 

ਵਦਸ਼ਾ ਦੇਿੇਗਾ,   ਅਸਰਦਾਰ ਵਨਯਮਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿੈ - ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੂੂੰ ਿਾਧਾ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਲ ਪ੍ਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸਮਿੱਵਸਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 

ਕਰੇਗਾ । 

 ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਰਮਾਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ 

ਤ ਸੀ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦ ਦੇ ਸਿੱਕਦੇ ਿੋ ਜਦੋਂ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਕ ਕਰਮ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਵਜਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿਨ ਜੋ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ।  

ਤ ਿਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਿੇਖੇ ਗਏ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਰਮਾਾਂ  ਦੇ ਸਬੂਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਣਾ  ਅਵਤਅੂੰਤ 

ਮਿਿੱਤਿਪ੍ੂਰਣ ਿੈ  । ਕਨੂੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਿਾਲੀ ਏਜੇਂਸੀਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਜਾਨਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਿੱਕੇ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦਾ 

ਸਮਰਿਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ : 

• ਫੋਟੋ  

• ਈਮੇਲ

• ਵਬਜਨੇਸ ਕਾਰਡ

• ਵਿਵਗਆਵਨਕ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ  

• ਵਬਲ  ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ

• ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ  

• ਮੀਵਟੂੰਗ ਦੇ ਨੋਟ

• ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ ਿਾਇਸ ਵਰਕਾਰਵਡੂੰਗ

• ਵਿਵਗਆਨੀ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਨਤੀਜੇ

• ਆਉਣ ਜਾਣ  ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ  ਦੇ ਸਾਧਨ

• ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਵਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਮਣੀ ਲਾਾਂਡਵਰੂੰਗ  ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ
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ਉਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੇ ਕੋਲ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸ ਰਿੱਵਖਆ ਕਨੂੂੰਨ ਦੀ ਉੱਲੂੰਘਨਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ,  ਚਾਿੇ ਉਿ ਵਕਸੇ ਿੀ ਦੇਸ਼ 

ਵਿਿੱਚ ਰਵਿੂੰਦੇ ਿੋਣ ,  ਉਨ੍ਾਾਂਨੂੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਾ ਕੇ ਸਲਾਿ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਨ ਮਾਇੂੰਦਗੀ ਜਰੂਰ ਲੈਣ ਤਾਾਂਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 

ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਦ ੇਇਨਾਮ  

ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਾਮ ਕਨੂੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵਰਸ਼ਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ 30 

ਵਮਵਲਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਚ ਿੱਕੇ ਿਨ । 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਾਸਾਗਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਮ ੂੰਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਿਵਿਸਲਬਲੋਅਰਾਾਂ ਨੂੂੰ 31.8 ਵਮਵਲਅਨ ਡਾਲਰ 

ਦਾ ਰ ਗਤਾਨ ਕਰ ਚ ਿੱਕੀ ਿੈ । 

ਏਨ-ਡਬਵਲਊ-ਸੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਿਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਨੂੂੰਨ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਿਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਲੇਸੀ 

ਏਕਟ ,  ਫਾਰੇਨ ਕਰਪ੍ਟ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸਇਸ ਏਕਟ ਅਤੇ ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਏਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂਵਕ ਅੂੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ 

ਿੋਰ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਰਮਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ ਰਸਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ।      

 ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਦ ੇਇਨਾਮ ਅਤ ੇਸ ਰਿੱਵਖਆ  

ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ,  ਤਗੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੂੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਿਨ ,  ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਜ ਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ 

ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ ,  ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਧੀਆ ਿਵਿਸਲਬਲੋਿਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿਨ । 

ਇਿ ਇਨਾਮ ਕਨੂੂੰਨ ਸੂੰਸਾਰ ਰਰ ਵਿਿੱਚ ਿਵਿਸਲਬਲੋਿਰ ਨੂੂੰ ਸਮਰਿਨ ਵਦੂੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮ ਿੱਖ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਕਨੂੂੰਨ  ਦੇ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

ਵਦੂੰਦੇ ਿਨ ਜੋ  ਜਾਨਿਰਾਾਂ ,  ਮਛੀਆਾਂ ,  ਦਰਖਤ-ਬੂਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਾਸ ਿੋੰਦੀਆਾਂ  ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਖਪ੍ਤ ,  ਤਸਕਰੀ ਜਾਾਂ ਆਯਾਤ ਤੋਂ 

ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਦੇ ਿਨ ਵਜਨੂੂੰ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੂੰਧਤ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਵਰਿਾ ਿੈ । 

ਏਨ-ਡਬਵਲਊ-ਸੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਿਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸੂੰਪ੍ੂਰਨ ਗ ਪ੍ਤ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਵਜਿੱਿੇ ਦ ਨੀਆ ਰਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਰਮਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਿੱਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਿਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਨੂੂੰ 

ਿਕੀਲਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਦਰਜ ਕਰਣ ਅਤੇ ਢ ਕਿਾਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਨਯਮ ( ਵਨਯਮਾਾਂ )  ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਇਨਾਮਾਾਂ ਲਈ ਆਿੇਦਨ ਕਰਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਵਦੂੰਦਾ ਿੈ । 

ਏਨ-ਡਬਵਲਊ-ਸੀ ਦੇ ਗਲਬੋਲ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਿਿਵਸਲਬਲਅੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੇ2016 ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਕਰਾਇਮ ਟੈਕ ਚੈਲੇਂਜ , ਵਿਿੱਚ 

ਇਿੱਕ ਿਬ ਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਨਾਮ ਵਿਜੱਤੀਆ ਜੋਵਕ ਯੂ-ਏਸ-ਏ-ਆਈ-ਡੀ ਦ ਆਰਾ ਨਸ਼ੇਨਲ ਜੋਗਰਾਵਫਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ,  ਸਵਮਿਸੋਵਨਅਨ 

ਇੂੰਸਵਟਵਟਊਟ ਅਤੇ ਟਰੈਵਫਕ ਨਾਲ ਰਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਪ੍ਿਵਲ ਿੈ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ ਿਾਇਲਡਕੈਟ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਿਲੋਂ ਇਿੱਕ 

ਿਿੱਡੀ ਗਰਾਾਂ ਟ ਿੀ ਵਮਲੀ ਿੈ ।  
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