
வாஷிங்டன், டி.சியில் அமைந்துள்ள தேசிய விசில்ப்தளாயர் 

மையம், விசில்ப்தளாயர் சட்ட துமையில் உள்ள ஒரு 

முன்னணி அரசு சாரா அமைப்பாகும். நாங்கள் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 

விசில்ப்தளாயர்களுக்கு ஊக்கம் அளித்தும் பாதுகாப்பளித்தும் ச சயல்பட்டு 

வருகின்தைா ம். 

விசில்ப்தளாயர் என்ைால் என்ன? 

ஒரு விசில்ப்தளாயர் என்பவர், ஊழல், அரசு அேிகாாிகளின் விேிைீைல்கள், வன குற்ைம், அல்லது ைற்ை சட்ட ை

ீைல்கள் பற்ைி உாிய அேிகாாிகளிடம் ேனக்கு ஏற்படும் ஆபத்துக்கமளகூட சபாருட்படுத்ோை ல் ேனது சசாந்ே 

சபாறுப்பில் அைிக்மககமளச் ைசர்ப்பிக்கும் ேனிநபர் ஆவார். சில சட்டங்களின் கீழ், ேன்னார்வத் சோண்டு 

நிறுவனங்கள் கூட "விசில்ப்தளாயர்ஸ்" எனக் கருேப்படுகின்ைன. 

வனவிலங்கு கடத்ேல்களுக்கு எேிரான தபாராட்டத்ேில் விசில்ப்தளாயர்கள்  ேிைன்ைி க்கவர்களாய் 

விளங்குகின்ைனர்! 

ைசீபத்ேிய ஆண்டுகளில், வன குற்ைங்கள் ஒரு குைிப்பிடத்ேக்க எண்ணிக்மகயில் அேிகாித்து வருேவால், 

பல்தவறு நாடுகளில் பாதுகாப்பு ைற்றும் ஸ்ேிரத்ேன்ைமக்கான அச்சுறுத்ேல்கள் ஏற்படுகின்ைது.  

வனவிலங்கு கடத்ேல் ஆனது, பல பில்லியன் டாலர்கள் புரளும் ஒரு சர்வேதச சோழிலாக இருந்ோலும் அது 

சோடர்பான மகது நடவடிக்மககள் ைற்றும் குற்ைச்சாட்டுகள் குமைவான அளதவ உள்ளன. இதுதபான்ை 

நுணுக்ைகான அைிவுள்ள விசில்ப்தளாயர்கமள ஊக்குவிப்ேபால், வனவிலங்கு குற்ைங்கமளக் கண்டைிேவில் 

புரட்சிகைராக சசயல்படுவேதாடு ைட்டுை ல்லாைல், சுய இணக்ைகான சசயல்பாட்டால் சட்டங்கள் 

அைலாக்கப்படுவது அேிகாிக்கப்படுேவால், வனவிலங்கு அழிவுகள் ேமலகீழாகும். 

வனவிலங்கு குற்ைங்களுக்கான ஆோரங்கமள ைசர்ப்பித்ேல் 

ேவைான சசய்மககள் ைற்றும் சட்டவிதராே நடவடிக்மககமள உறுேிப்படுத்ேக் கூடிய ஆவணங்கள் உங்களிடம் 

இருந்ோல் நீங்கள் ஒரு வனவிலங்கு குற்ைத்ேடுப்பு விசில்ப்தளாயராக பாிசீலிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் தநாில் 

பார்த்ே ஒரு வனவிலங்கு குற்ைம் சோடர்பான ஆோரங்கமள தசகாித்ேல் ைற்றும் ஒழுங்குபடுத்துேல் என்ை 

விஷயங்கள் ைிகவும் 

இன்ைியைமயாேமவ. சட்ட அைலாக்க முகவர்களிடம் ஏேதனும் ஒரு நல்ல ஆோரம் இருந்ோல், அவற்மை 

உேவிக் குைிப்புகளாகக் சகாண்டு விசாாிக்க அேிக வாய்ப்புள்ளது: 

• புமகப்படங்கள்

Tamil

• ன்னஞ்சல்

• வணிக அட்மடகள்

• அைிவியல் அைிக்மககள்

• இரசீது ேபிவுகள்

• பட்செட் ைற்றும் நிேி ேரவுகள்

• அைிக்மககள்

• கூட்ட குைிப்புகள்

• வீடிதயா & குரல் ேபிவுகள்

• அைிவியல் தசாேமன முடிவுகள்

• சகாண்டுசசல்லும் வழித்ேடங்கள் ைற்றும் தபாக்குவரத்து

முமைகள்

• வங்கி கணக்கு ேகவல்

• இலஞ்சம் ைற்றும் பண ைதாசடி சான்றுகள்
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எந்ே ஒரு நாட்டிலும் உள்ள வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்ட ைீைல்கள் சோடர்பான ே கவல்கமள ே ரும் 

நபர்களின் ே னிப்பட்ட ே கவல்கள் ரகசியைாக பாதுகாக்கப்படுவேம அந்ே நாட்டின் சட்ட 

பிேரிநிேித்துவத்ேின் படி உறுேி சசய்யப்பட தவண்டும். 

விசில்ப்தளாயர்களுக்கான பாிசுகள் 

U.S. சவகுைேி சட்டங்களின் கீழ் சவளிநாட்டு அேிகாாிகள் லஞ்சம் குைி த்துப் புகாரளித்ேமைக்கு 

உலகளாவிய அளவில் உள்ள விசில்ப்தளாயர்கள் 30 ைில்லியன் டாலர்களுக்கும் தைற்பட்ட பாிசு 

சோமகமயப் சபற்றுள்ளனர். 

கடல் ைாசுபாடு குைி த்து புகாரளித்ே அசைாிக்கர் அல்லாே விசில்ப்தளாயர்களுக்காக அசைாிக்க அரசாங்கம் 

31.8 ைில்லியன் டாலர் சோமகமய அளித்துள்ளது. 

NWCயின் உலகளாவிய வனவிலங்கு விசில்ப்தளாயர் ேிட்டைானது விசில்ப்தளாயர்களுக்கு 

பயன்படும் வமகயில் உள்ள சட்டங்களான Lacey சட்டம், அயல்நாட்டு ஊழல் நமடமுைமகள் சட்டம், 

சபாய்யான உாிமைதகாரல்கள் சட்டம் முேலானமவ கடத்ேல் அைிக்மககள் ைற்றும் இன்ன பிை வனவிலங்கு 

குற்ை ங்கள் சோடர்பான அைிக்மககள அளிப்பவர்களுக்கு ஊக்கைளிப்ேபாக உள்ளன.  

விசில்ப்தளாயர்களுக்கான சவகுைேிகள் ைற்றும் பாதுகாப்பு 

ைிகவும் வலுவான, சர்வேதச அளவில் சபாருந்ேக்கூடிய U.S. சட்டங்கள், வலவிலங்கு குற்ை ங்களுக்கு 

எேிராக தபாராடும் விசில்ப்தளாயர்களுக்சகன சவகுைேிகள் ைற்றும் பாதுகாப்பு அளிக்கத்ேக்க வமகயில் 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்ே சவகுைேி சட்டங்கள் உலசகங்கும் உள்ள விசில்ப்தளாயர்களுக்கு ஆேரவாகவும், விலங்குகள், ைனீ்கள், 

ோவரங்கள் ைற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட அருகிவரும் உயிாினங்கள் ஆகியவற்ைம அசைாிக்காவிற்கு 

இைக்குைேி சசய்ேல், அல்லது அசைாிக்காவில் இருந்து ஏற்றுைேி சசய்ேல் அல்லது அசைாிக்காவுக்கு 

சம்பந்ேப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலைாக சட்டவிதராேைான முைமயில் மகயகப்படுத்துேல், கடத்துேல், 

இைக்குைேி சசய்ேல் தபான்ை நடவடிக்மககமள ேமாியைாக சவளியிடுபவர்களுக்கு ஆேரவாக உள்ளன. 

NWCயின் உலகளாவிய வனவிலங்கு விசில்ப்தளாயர் ேிட்டைானது ஒரு பாதுகாப்பான ைற்றும் 

முற்ைி லும் இரகசிையான ஆன்மலன் ேளத்ேம வழங்குகிைது, இேன் மூலம் உலகம் முழுவதும் 

உள்ள ேனிநபர்கள் வனவிலங்கு குற்ை ங்கமள சோிவிக்க முடியும், பின்னர் அசைாிக்க அேிகாாிகளிடம் 

ேங்களது அைிக்மககமள ைசர்ப்பிக்க உேவி தகாரவும் ைற்றும் அேற்கான அசைாிக்க சட்டத்ேின் கீழ் 

சவகுைேி கமளப் சைப விண்ணப்பிக்கவும் இந்ேத் ேிட்டத்ேின் மூைலாக சசய்ய முடியும்.  

NWCயின் உலகளாவிய வனவிலங்கு விசில்ப்தளாயர் ேிட்ைடானது 2016ம் ஆண்டுக்கான 

வனவிலங்கு குற்ை  சோழில்நுட்ப சவாலில் USAID உடன் இமணந்து தநஷனல் ெிதயாகிராபிக் 

சசாமசட்டி , ஸ்ைி த்தசானியன் கல்லூாி , ைற்றும் TRAFFIC உடன் , சவற்ைி யமடந்து ைிகப்சபாிய பாிமச 

சவன்றுள்ளது. ேி மவல்டு தகட் ஃபவுண்தடஷன் இல் இருந்து இந்ேத் ேிட்டம் ைதலும் ஒரு குைி ப்பிடத்ேக்க 

ைானியத்ேமப் சபற்றுள்ளது. 
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