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ഒരു അകതഞറതിറതി വഷ്യവസ
 ലചെയ്യുന്ന  

ഒരു

 ബതില് 

പശഠതികേ.―ആകഗഞള തഞപനവഞ്ചാം കേഞലെഞവസഞ വഷ്യതതിയഞനവഞ്ചാം മൂലെഞ്ചാം പരതിസതിതതിക്കുഞ്ചാം

ആവഞസ വഷ്യവസയഞ്ചാം കേഞരഷ്യമഞയ ക്ഷതമുണഞയതിലകഞണതിരതിക്കുന്ന സഞഹചെരഷ്യതതില് ഭഞവതിയതില്

പ്രകൃതതിക്കുണഞകേഞനതിടെയുള്ള  ദുരന്തങ്ങലളയുഞ്ചാം  പഞരതിസതിതതികേ  പ്രതഷ്യഞഘഞതങ്ങലളയുഞ്ചാം

പ്രതതികരഞധതിക്കുന്നതതിനസ്  കവണതി  ഭൂമതിലയ  കൂടുതല്  ഹരതിതഞഭമഞക്കുകേ  എന്നതഞണസ്  ഏകേ

പ്രതതിവതിധതി.  വനവതിസ സ്തൃതതികയകഞള് കൂടുതലെഞണസ് മനുഷഷ്യവഞസ കമഖലെഞ വതിസ സ്തൃതതി എന്നതിരതിലക

ഭൂമതിയതിലലെ ഓകതിജന ദേഞതഞകളഞയ വൃക്ഷങ്ങലള ലവടതി നശതിപ്പെതിക്കുന്നതസ് പരമഞവധതി കുറചസ്

വൃക്ഷങ്ങലള  സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം  വൃക്ഷങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്ന  ഭൂവടെമകേള്കസ്  പ്രതതിഫലെഞ്ചാം

നല്കുന്നതതിനസ് കവണതി ഒരു അകതഞറതിറതി രൂപശകേരതികകണതസ്  യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;
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ഭഞരത റതിപ്പെബതികതിലന്റെ എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവതരതതില് തഞലഴെപ്പെറയുന്ന പ്രകേഞരഞ്ചാം
ഒരു നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം വഷ്യഞപതിയുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  .―(1) ഈ ആകതിനസ് “2022-ലലെ കകേരള

വകനതര പ്രകദേശങ്ങളതിലലെ വൃക്ഷ സഞ്ചാംരക്ഷണ ആകസ് " എന്നസ് കപരസ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇഇൗ ആകതിനസ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന വഷ്യഞപതിയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

(3)  ഇതസ് ഉടെന പ്രഞബലെഷ്യതതില് വരുന്നതഞണസ് .

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.― ഇഇൗ ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശഷ്യലപ്പെടെഞത പക്ഷഞ്ചാം,―

(എ) “സര്കഞര്" എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ബതി) “വകക"  എന്നഞല്  ഫലെങ്ങള്  വഹതിക്കുന്നകതഞ  വഹതികഞതകതഞ  ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം തടെതിയുള്ള സസഷ്യഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം അതതില് മുള ഉള്ലപ്പെടുന്നതമഞകുന;

(സതി)  “വനനതരഭമമ"  എന്നതതില് എലഞ സസ്വകേഞരഷ്യ ഭൂമതിയുഞ്ചാം തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളതില്  നതിക്ഷതിപമഞയതിട്ടുള്ളകതഞ  ലലകേമഞറമഞയതി  കേതിടതിയതിട്ടുള്ളകതഞ  വതിലെയസ്
വഞങ്ങതിയതിട്ടുള്ളകതഞ ആയ ഭൂമതി ഉള്ലപ്പെടുന്നതഞ്ചാം എന്നഞല് ഇതതില്, കേഞര്ഡമഞ്ചാം ഹതില് റതിസര്വസ്
ഭൂമതി,  തതമയഞ്ചാം  പ്രഞബലെഷ്യതതിലള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  റതിസര്വസ്  വനമഞയതി
പ്രഖഷ്യഞപതിചതിട്ടുള്ളകതഞ പ്രഖഷ്യഞപതിചതിട്ടുള്ളതഞയതി  കേരുതലപ്പെടുന്നകതഞ ആയ ഭൂമതി അലലങതില്
പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ്ഗതതിലളളവര്കസ്  നല്കേതിയതിട്ടുള്ള  മകറലതങതിലഞ്ചാം  വനഭൂമതികയഞ
ലനല്പ്പെഞടെങ്ങള് എന്നതിവ ഉള്ലപ്പെടെഞതതമഞകുന;

(ഡതി) “നമരണയമകപപട"  എന്നഞല്  ഈ  ആകതിനകേശഴെതില്  ഉണഞകതിയ  ചെടങ്ങളഞല്
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട എന്നസ് അര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇ) “അകതഞറതിറതി"എന്നഞല് ഇഇൗ ആകതിലലെ 3-ാം വകുപ്പെസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപശകേരതിചതിട്ടുള്ള
വകനതര കമഖലെയതിലലെ വൃക്ഷ സഞ്ചാംരക്ഷണ അകതഞറതിറതി  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എഫസ്)  “  തനദശശധമകശര സശപനങള "  എന്നഞല്  1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതസ് രഞജസ്/
മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി ആകസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം  രൂപശകേരതികലപ്പെട  ഒരു  ഗഞമപഞഞയതസ്  അലലങതില്
മുനതിസതിപ്പെല് കേഇൗണ്സതില് അലലങതില് ഒരു മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷന എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ജതി) “ജതിലഞ പഞശയതത" എന്നഞല് 1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതസ് രഞജസ് ആകസ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപശകേരതികലപ്പെട  ജതിലഞപഞഞയതസ്  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എചസ്)  “കബഞ  കത പഞശയതത "  എന്നഞല്  1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതസ് രഞജസ് ആകസ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപശകേരതികലപ്പെട കബഞകസ്  പഞശയതത എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

(ലഎ)  “മനമസമപശലമ  റമ " എന്നഞല്  1994-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി  ആകസ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം  രൂപശകേരതികലപ്പെട   ഒരു  ടെഇൗണ്/മുനതിസതിപ്പെല്  കേഇൗണ്സതില്/ഒരു  മുനതിസതിപ്പെല്
കകേഞര്പ്പെകറഷന  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(ലജ) “ഗഞമ  പഞശയതത " എന്നഞല് 1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതസ് രഞജസ് ആകസ് 4-ാം
വകുപ്പെസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപശകേരതികലപ്പെട  ഒരു ഗഞമപഞഞയതസ്   എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ലകേ) “  കളകര " എന്നഞല് ജതിലഞ കേളകര്   എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എല്)  “ജതിലഞതലെ  അനതശറമറമ "  ഇഇൗ  ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പെസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  രൂപശകേരതിച
ജതിലഞതലെ അകതഞറതിറതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എഞ്ചാം)  “പ്രഞ   നദശമകതല അനതശറമറമ "  എന്നഞല്  ഇഇൗ  ആകതിലലെ  7-ാം  വകുപ്പെസ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഗഞമ  പഞശയതത ,മനമസമപശലമറമ, മുനതിസതിപ്പെല്  കകേഞര്പ്പെകറഷന  തലെതതില്
രൂപശകേരതിച  അകതഞറതിറതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എന) “  വകപത " എന്നഞല് ഇഇൗ ആകതിലലെ ഒരു വകുപ്പെസ്  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഒ)  “  വമജശപനക "  എന്നഞല് കകേരള സര്കഞരതിലന്റെ ഒഇൗകദേഷ്യഞഗതികേ ഗസറതില്
പ്രസതിദശകേരതിക്കുന്ന വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(പതി)  “  ഫണത "  എന്നഞല് അതതസ് തകദ്ദേശ സഞപനങ്ങളുലടെ വഞര്ഷതികേ ബജറതില്
ഉള്ലപ്പെട്ടുവരുന്ന തകേയുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതിലന്റെ സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്ന
തകേയുഞ്ചാം  എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

3. സഞ്ചാംസഞന  വകനതര  പ്രകദേശങ്ങളതിലലെ  വൃക്ഷ  സഞ്ചാംരക്ഷണ  അകതഞറതിറതി
രൂപശകേരണവഞ്ചാം ഘടെനയുഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകസ് നതിലെവതില് വന്നതതിനസ് കശഷഞ്ചാം എത്രയുഞ്ചാം കവഗഞ്ചാം
നതിയമഞ്ചാം  നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനുകവണതി  സര്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന
പ്രകേഞരമുള്ള തശയതതി  മുതല് പ്രഞബലെഷ്യമുള്ള  സഞ്ചാംസഞന വകനതര പ്രകദേശങ്ങളതിലലെ വൃക്ഷ
സഞ്ചാംരക്ഷണ അകതഞറതിറതി രൂപശകേരതികകണതഞണസ്.

(2)  സഞ്ചാംസഞന വകനതര പ്രകദേശങ്ങളതിലലെ  വൃക്ഷ സഞ്ചാംരക്ഷണ അകതഞറതിറതിയതില്
മുഖഷ്യമനതി അദഷ്യക്ഷനുഞ്ചാം തഞലഴെപ്പെറയുന്നവര് അഞ്ചാംഗങ്ങളുമഞയതിരതികകണതമഞണസ് :

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പുമനതി;

(ബതി) വനഞ്ചാം, കൃഷതി എന്നശ വകുപ്പുമനതിമഞര് ;

(സതി) നഗരകേഞരഷ്യ വകുപ്പെതിലന്റെയുഞ്ചാം പഞഞയതസ് വകുപ്പെതിലന്റെയുഞ്ചാം ഡയറകര്മഞര്;

(ഡതി) വനഞ്ചാം  വകുപ്പെതിലലെ  സഞമൂഹഷ്യവനവത്കേരണതതിലന്റെ  ചുമതലെയുള്ള
അഡശഷണല് ചെശഫസ് കഫഞറസസ് കേണ്സര്കവറര്;

(ഇ) സഞ്ചാംസഞന ബകയഞലലഡകവഴതിറതി കബഞര്ഡസ് ഡയറകര്;

(എഫസ്)  നഗരകേഞരഷ്യ,  നതിയമ  വകുപ്പുകേളതില്  നതിനള്ള  കജഞയതിന്റെസ്  ലസക്രടറതിയതില്
കുറയഞത ഓകരഞ ഉകദേഷ്യഞഗസര്;

(ജതി) കൃഷതി വകുപ്പെസ്  ഡയറകര്;

(എചസ്) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന രണസ് പരതിസതിതതി പ്രവര്തകേര്.
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 4.  സഞ്ചാംസഞനതലെ  അകതഞറതിറതിയുലടെ  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം.―ഇഇൗ  ആകതിലലെ
വഷ്യവസകേള്കസ് വതികധയമഞയതി സഞ്ചാംസഞനതലെ അകതഞറതിറതികസ് തഞലഴെപ്പെറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം
കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്:

1.ജതിലഞതലെതതിലഞ്ചാം തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപന തലെതതിലഞ്ചാം അകതഞറതിറതികേളുലടെ
രൂപശകേരണവഞ്ചാം അവയുലടെ പ്രവര്തനങ്ങളുലടെ കമല്കനഞടവഞ്ചാം;

2.ഇഇൗ  ആകതിലനറ  അടെതിസഞനതതിലള്ള  എലഞ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
ആവശഷ്യമഞയ പദതതികേള് തയഞറഞകതി സര്കഞരതിനസ് സമര്പ്പെതിക്കുകേ;

3.വകനതര  പ്രകദേശങ്ങളതിലലെ  വൃക്ഷങ്ങളുലടെ  വര്ഗ്ഗശകേരണവഞ്ചാം  ആയതതിലന്റെ
അടെതിസഞനതതിലള്ള ധനസഹഞയതതിലന്റെ നതിരകസ് നതിശ്ചയതികലഞ്ചാം;

4.അതതസ്  പ്രകദേശങ്ങളതില്  സഞ്ചാംരക്ഷതികലപ്പെകടെണ  വൃക്ഷങ്ങളുലടെ  പടതികേ
തയഞറഞകലഞ്ചാം  വൃക്ഷങ്ങളുലടെ  ലലതകേളുഞ്ചാം  വതിത്തുകേളുഞ്ചാം  കശഖരതിക്കുന്നതതിനുള്ള  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
തഞലഴെതടതിലള്ള അകതഞറതിറതികസ് നല്കേലഞ്ചാം;

5.സഞ്ചാംസഞനതലെ  അകതഞറതിറതിയുഞ്ചാം  ജതിലഞതലെ  അകതഞറതിറതിയുഞ്ചാം  അതതസ്
ലചെയര്മഞനഞര്  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന  സലെത്തുഞ്ചാം  സമയത്തുഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചെകരണതഞ്ചാം  ഇഇൗ  ആകസ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം  അതതിനകേശഴെതിലണഞകതിയ  പദതതിയുഞ്ചാം  ചെടങ്ങളുഞ്ചാം  പ്രകേഞരവഞ്ചാം  ഏല്പ്പെതിച ലകേഞടുകഞവന്ന
അതരഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതികകണതമഞണസ്.

5.  ജതിലഞതലെ  അകതഞറതിറതിയുലടെ  രൂപശകേരണവഞ്ചാം  ഘടെനയുഞ്ചാം. (1)  ― സര്കഞര്
വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി ഇഇൗ ആകസ് നതിലെവതില്വന്നതതിനസ് കശഷഞ്ചാം എഎ്രതയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനലത
ഓകരഞ  ജതിലക്കുകവണതിയുഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന  പ്രകേഞരമുള്ള  ഓകരഞ  അകതഞറതിറതി
രൂപശകേരതികകണതഞണസ്.

(2)  ഓകരഞ  ജതിലഞതലെ  അകതഞറതിറതിയതിലഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പെറയുന്ന  പ്രകേഞരതതിലള്ള
അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണസ് :

(എ) ജതിലഞ കേളകര്;

(ബതി) ജതിലഞ പഞഞയതസ് പ്രസതിഡന്റുമഞര്;

(സതി) ജതിലയതില് നതിനള്ള നതിയമസഭഞ സമഞജതികേര്;

(ഡതി)  സഞമൂഹഷ്യ  വനവത്കേരണതതിലന്റെ  ചുമതലെയുള്ള  അസതിസന്റെസ്
കേണ്സര്കവറര് ഓഫസ് കഫഞറസസ് ;

(ഇ) പഞഞയതസ് ലഡപപ്യൂടതി ഡയറകര്മഞര്;
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(എഫസ്) ജതിലഞ പഞനതിഞ്ചാംഗസ് ഓഫശസര്;

(ജതി)  ജതിലയുലടെ  പരതിധതിയതില്  വരുന്ന  എലഞ  മുനതിസതിപ്പെല്  കകേഞര്പ്പെകറഷന
കമയര്മഞര്, മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി ലചെയര്മഞനഞര്/ലചെയര്കപഴണ്;

(എചസ്)  ജതിലഞ കേളകര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ജതിലയുലടെ പരതിധതിയതില് വരുന്ന
രണസ് പരതിസതിതതി പ്രവര്തകേര്.

(3) ജതിലഞ കേളകര് ജതിലഞതലെ അകതഞറതിറതിയുലടെ ലചെയര്മഞനുഞ്ചാം അസതിസന്റെസ് കഫഞറസസ്
കേണ്സര്കവറര് (സഞമൂഹഷ്യ വനവല്കരണഞ്ചാം) കേണ്വശനര്മഞരഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണസ്.

6.  ജതിലഞതലെ  അകതഞറതിറതിയുലടെ  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം  .―ഇഇൗ  ആകതിലലെ
വഷ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  ചെടങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി  ജതിലഞതലെ  അകതഞറതിറതികസ്  തഞലഴെപ്പെറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്:

(എ)  ജതിലഞ  പഞഞയതതിലന്റെ  നതിയനണതതിലഞ്ചാം  അധശനതയതിലമുള്ള ലപഞത
സഞപനങ്ങളുലടെ സലെങ്ങളതിലഞ്ചാം മറസ് ലപഞതഭൂമതിയതിലഞ്ചാം വൃക്ഷങ്ങള് നടസ് സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുകേ;

(ബതി) ലപഞതസലെങ്ങളതിലലെ നതിലെവതിലള്ള വൃക്ഷങ്ങളുലടെ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുകേ; 

(സതി)  അപകേടെഭശഷണതി  ഉയര്ത്തുന്ന  വൃക്ഷങ്ങളുഞ്ചാം  വൃക്ഷശതിഖരങ്ങളുഞ്ചാം  നശകഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതസ് സഞ്ചാംബനതിച തശരുമഞനഞ്ചാം എടുക്കുകേ;

(ഡതി)  പഞഞയതസ്/മുനതിസതിപ്പെല്  അകതഞറതിറതികേള്  ഇഇൗ  ആകതിലനറ  ലെക്ഷഷ്യവഞ്ചാം
അധതികേഞരവഞ്ചാം കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം നടെപ്പെഞക്കുനലണന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ;

(ഇ) കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് സര്കഞര് നല്കുന്ന നതിര്കദ്ദേശങ്ങള് നടെപ്പെഞക്കുകേ;

(എഫസ്) ഇഇൗ ആകസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം നല്കേലപ്പെട അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ചുമതലെകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ജതി)  ഇഇൗ ആകതിലലെ  വഷ്യവസകേള്  നടെപ്പെഞക്കുന്നതതിനുകവണതിയുള്ള  മകറലതങതിലഞ്ചാം
സഞ്ചാംഗതതിലയ കുറതിചസ് ഉപകദേശഞ്ചാം നല്കുകേ.

7.  പഞഞയതസ്  /  മുനതിസതിപ്പെല്തലെ  അകതഞറതിറതിയുലടെ  രൂപശകേരണഞ്ചാം  .―(1)  സഞ്ചാംസഞനലത
എലഞ  പഞഞയതസ്,  മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി,  മുനതിസതിപ്പെല്  കകേഞര്പ്പെകറഷനുകേളുലടെയുഞ്ചാം  അധതികേഞര
പരതിധതിയതില്  വരുന്ന  സര്കഞര്,  സസ്വകേഞരഷ്യ  ഭൂമതികേളതില്  വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുവളര്ത്തുന്നതസ്
കപ്രഞതഞഹതിപ്പെതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സസ്വകേഞരഷ്യ  ഭൂമതികേളതില്  വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുവളര്ത്തുന്നതതിനസ്
കപ്രഞതഞഹനലമന്ന  നതിലെയതില്  പ്രതതിഫലെഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കവണതി  ഓകരഞ  തകദ്ദേശ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനതലെതതിലഞ്ചാം തഞലഴെപ്പെറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉള്ലപ്പെടുന്ന അകതഞറതിറതികേള്
രൂപശകേരതികകണതഞണസ് :

(എ)  ബനലപ്പെട  ഗഞമപഞഞയതസ്  പ്രസതിഡന്റെസ്/മുനതിസതിപ്പെല്  ലചെയര്മഞന/
ലചെയര്കപഴണ്/മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷന കമയര്;
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(ബതി) പ്രസ്തുത പ്രകദേശലത ഗഞമപഞഞയതസ് /മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷന ലസക്രടറതി;

(സതി) പ്രസ്തുത പ്രകദേശലത വതികലജസ് ഒഞഫശസര്മഞര്;

(ഡതി) പ്രസ്തുത പ്രകദേശലത കൃഷതി ഓഫശസര്മഞര്;

(ഇ)  അതതസ്   ജതിലയതിലലെ  അസതിസന്റെസ്  കഫഞറസസ്  കേണ്സര്കവറര്  (സഞമൂഹഷ്യ

വനവത്കേരണഞ്ചാം) നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന ഒരു വനഞ്ചാം വകുപ്പുകദേഷ്യഞഗസന;

(എഫസ്)  പ്രകദേശലത തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ അധതികേഞര സഞപനതതിലലെ ഭരണ

സമതിതതി നതിശ്ചയതിക്കുന്ന 2 പരതിസതിതതി പ്രവര്തകേര്;

(ജതി)  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്നതിനഞ്ചാം  ഭരണ  സമതിതതി

നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന 2 അഞ്ചാംഗങ്ങള്.

(2)  ബനലപ്പെട  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലലെ  പ്രസതിഡന്റെസ്/ലചെയര്കപഴണ്/

ലചെയര്മഞന/കമയര്  അതതസ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ  സമതിതതിയുലടെ  ലചെയര്മഞനഞയതിരതികകണതഞ്ചാം

പഞഞയതസ്/മുനതിസതിപ്പെല്/കകേഞര്പ്പെകറഷന  ലസക്രടറതി  അതതസ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ

കേണ്വശനറഞയതിരതികകണതമഞണസ്.

(3)  ലചെയര്മഞനമഞര്  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന  സലെത്തുഞ്ചാം  സമയത്തുഞ്ചാം  അകതഞറതിറതിയുലടെ

കയഞഗഞ്ചാം  കചെകരണതഞ്ചാം  ഇഇൗ  ആകസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഏല്പ്പെതിചലകേഞടുകഞവന്ന  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം

കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതികകണതമഞണസ്.

8.  പഞഞയതസ്  /  മുനതിസതിപ്പെല്തലെ  അകതഞറതിറതിയുലടെ  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം  .―(1)  പ്രകദേശലത

വകനതര  കമഖലെയതിലലെ  വൃക്ഷങ്ങളുലടെ  വര്ഗ്ഗശകേരണവഞ്ചാം  കേണലകടുപ്പുഞ്ചാം,  സസ്വകേഞരഷ്യ

വഷ്യക്തതികേളുലടെ  പറമ്പതിലലെ വൃക്ഷങ്ങള് സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിന സ്  വൃക്ഷ ഉടെമകേള്കസ്  പ്രതതിഫലെഞ്ചാം

വതിതരണഞ്ചാം ലചെയല്,  ലപഞതസലെങ്ങളതില് വൃക്ഷലലതകേള് നട്ടുപതിടെതിപ്പെതികല് തടെങ്ങതിയവയുമഞയതി

ബനലപ്പെട  കമല്കനഞടവഞ്ചാം  നതിയനണവഞ്ചാം  വഹതികകണതഞ്ചാം  ജതിലഞതലെ  അകതഞറതിറതികസ്

തഞലഴെപ്പെറയുന്ന കേഞരഷ്യങ്ങളതില് ശതിപഞര്ശ നല്കകേണതമഞണസ്:

(എ) ലപഞതസലെങ്ങളതിലഞ്ചാം സസ്വകേഞരഷ്യ ഭൂമതിയതിലമുള്ള എലഞതരഞ്ചാം വൃക്ഷങ്ങളുലടെയുഞ്ചാം

ഇനഞ്ചാം  തതിരതിചള്ള  കേണകസ്  വസ്തു  ഉടെമകേളുലടെ  കപരുഞ്ചാം  വതിലെഞസവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പെലടെ  വഞര്ഡസ്

തലെതതില് തയഞറഞകതി സൂക്ഷതികകണതഞ്ചാം മൂന്നസ് വര്ഷഞ്ചാം കൂടുകമ്പഞള് വസ്തുതഞ പരതികശഞധന

നടെതതി രജതിസര് പരതിഷ്കരതികകണതമഞണസ്;
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(ബതി)  സസ്വകേഞരഷ്യ  ഭൂമതിയതികലെഞ  സര്കഞര്  ഉടെമസതയതിലള്ള  ഭൂമതിയതികലെഞ  ഉള്ള

അപൂര്വ്വ  ഇനതതില്ലപ്പെടതഞ്ചാം  വഞ്ചാംശനഞശ  ഭശഷണതി  കനരതിടുന്നതമഞയ  വൃക്ഷ  ഇനങ്ങലളയുഞ്ചാം

നതിശ്ചതിത വര്ഷതതിലെധതികേഞ്ചാം പഴെകമുള്ള വൃക്ഷങ്ങലളയുഞ്ചാം പ്രകതഷ്യകേമഞയതി സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുകേ; 

(സതി)  സര്കഞരതിലന്റെയുഞ്ചാം തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളുലടെയുഞ്ചാം ഉടെമസതയതിലള്ള

ഭൂമതിയതില്  സലെജലെലെഭഷ്യതയുലടെ   അടെതിസഞനതതില്  അനുകയഞജഷ്യമഞയ  വൃക്ഷതതകേള്

നട്ടുപതിടെതിപ്പെതിചസ് സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്കസ് യഥഞവതിധതി നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേ; 

(ഡതി)  സസ്വകേഞരഷ്യ  ഭൂമതികേളതില്  നതിര്മഞണപ്രവര്തനഞ്ചാം  നടെതഞന  ഉകദ്ദേശതിയന്ന

സലെത്തുഞ്ചാം  ലപഞത-സസ്വകേഞരഷ്യ  വഴെതികേളുമഞയുഞ്ചാം  ബനലപ്പെടസ്  തടെസ്സമഞയതി  നതില്ക്കുന്നവ

ഒഴെതിലകേയുള്ള  വൃക്ഷങ്ങള്  മുറതിചസ്  നശകഞ്ചാംലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള  അനുമതതിയള്ള  അകപക്ഷകേള്

സസ്വശകേരതിചസ് യുക്തമഞയ തശരുമഞനലമടുക്കുകേ; 

(ഇ)  തകദ്ദേശഭരണ സഞപനതതിലന്റെ പരതിധതിയതില് വരുന്ന പ്രകദേശലത വതിദേഷ്യഞഭഷ്യഞസ

സഞപനങ്ങളതില് കഫഞറസതി ക്ലബബ്ബുകേള് രൂപശകേരതിയന്നതതിനസ് നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേ; 

(എഫസ്) കഫഞറസതി ക്ലബ്ബുകേള്കസ് പ്രവര്തതിക്കുന്നതതിനഞവശഷ്യമഞയ കമല്കനഞടവഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം നല്കുകേ; 

(ജതി) ജതിലഞതലെ അകതഞറതിറതിയുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതലെ അകതഞറതിറതിയുഞ്ചാം  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്

നല്കുന്ന നതിര്കദ്ദേശങ്ങള് നടെപ്പെതിലെഞക്കുകേ; 

(എചസ്)  ആകതിലലെ  വഷ്യവസകേള്  നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനുകവണതി  മകറലതങതിലഞ്ചാം

കേഞരഷ്യങ്ങളതില് ഉപകദേശഞ്ചാം  നല്കുകേ. 

9. വകനതരകമഖലെയതിലലെ വൃക്ഷങ്ങളുലടെ സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം നഞട്ടുവൃക്ഷങ്ങള് സഞ്ചാംരക്ഷതിയന്നവര്കസ്

ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കേലഞ്ചാം  . (1) ― വകനതരകമഖലെയതിലലെ വൃക്ഷങ്ങള് സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനഞവശഷ്യമഞയ

എലഞ  ക്രമശകേരണങ്ങളുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നകതഞലടെഞപ്പെഞ്ചാം  വൃക്ഷങ്ങള്  ഉള്ലകഞള്ളുന്ന  ഭൂമതിയുലടെ

ഉടെമകേള്കസ് സഹഞയഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനുള്ള ക്രമശകേരണങ്ങള് ബനലപ്പെട ഗഞമപഞഞയകതഞ

മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതികയഞ ഏര്ലപ്പെടുകതണതഞണസ്; 

(2)  സര്കഞരതിലന്റെയുഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളുലടെയുഞ്ചാം  ഉടെമസതയതിലള്ള

സലെതസ്  നതില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുലടെ നതിലെനതില്പ്പെതിനസ്  കദേഞഷകേരമഞയതി  ബഞധതിയന്ന നതിലെയതിലള്ള

ഏലതഞരു പ്രവൃതതിയുഞ്ചാം നതിയനതിക്കുകേ; 
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(3)  ലപഞതജനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ലപഞതസഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അപകേടെഭശഷണതി  ഉയര്ത്തുന്നതരതതിലള്ള

ലപഞതസലെങ്ങളതിലലെ  വൃക്ഷങ്ങകളഞ  വൃക്ഷശതിഖരങ്ങകളഞ  നശകഞ്ചാംലചെയ്യുന്നതതിനഞവശഷ്യമഞയ

തശരുമഞനങ്ങള് എടുക്കുകേ; 

(4)  തതമയഞ്ചാം  പ്രഞബലെഷ്യതതിലള്ള  ഒരു  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന

അടെങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  നഞട്ടുവൃക്ഷങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനഞവശഷ്യമഞയ  നടെപടെതികേള്

എടുകഞവന്നതഞ്ചാം ക്രതിമതിനല് നടെപടെതിക്രമതതിലലെ വഷ്യവസകേള് ബഞധകേമഞകഞവന്നതമഞണസ്; 

(5)  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലന്റെ  അധതികേഞര  പരതിധതിയതില്  വരുന്ന

കക്ഷത്രകഞവകേള്,  സര്പ്പെകഞവകേള്  എന്നതിവലയ  സഞ്ചാംബനതിച  വതിവരങ്ങള്

വഞര്ഡ്തലെതതില് കശഖരതിചസ് സൂക്ഷതിയകേയുഞ്ചാം  ഒഞകരഞ മൂന്നസ് വര്ഷവഞ്ചാം കൂടുകമ്പഞള് വസ്തുതഞ

പരതികശഞധനകേള് നടെതതി പരതിഷ്കരതിയകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ; 

(6)  ഓകരഞ  സലെതതിലന്റെയുഞ്ചാം  സലെജലെവതിഭവ  സഞദഷ്യതകേള്  പരതിഗണതിചസ്

വൃക്ഷസഞ്ചാംരക്ഷകേര്കസ് സഹഞയഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിയകേയുഞ്ചാം അതസ് വതിതരണഞ്ചാം ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ; 

(7)  അതതസ്  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപന  പരതിധതിയതില്  വരുന്ന  പ്രകദേശലത

ലപഞതസലെങ്ങളതിലഞ്ചാം സസ്വകേഞരഷ്യ ഭൂമതിയതിലഞ്ചാം നട്ടുവളര്തഞവന്ന  വൃക്ഷ ഇനങ്ങള് നതിശ്ചയതിചസ്

അവയുലടെ വതിത്തുകേളുഞ്ചാം തതകേളുഞ്ചാം വതിതരണഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ; 

(8)  നഞട്ടുവൃക്ഷങ്ങളുലടെ  സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി  ജതിലഞ  പഞഞയതസ്,  ഗഞമ

പഞഞയതസ്,  മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി,  മുനതിസതിപ്പെല്  കകേഞര്പ്പെകറഷന  എന്നശ  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങള് അവരുലടെ വഞര്ഷതികേ ബഡ്ജറതില് നതിശ്ചതിത തകേ പദതതി വതിഹതിതതതില്

ഉള്ലപ്പെടുതതി നശകതിവയ്കകണതഞണസ്; 

(9) നഞട്ടുവൃക്ഷങ്ങളുലടെ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം, പരതിപഞലെനഞ്ചാം എന്നതിവയകവണതി എലഞ തകദ്ദേശ

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു ഫണസ് രൂപശകേരതിയ്കകണതഞ്ചാം പ്രസ്തുത ഫണതിലന്റെ വരവസ്

ലചെലെവസ് കേണക്കുകേള് ഓഡതിറതിഞ്ചാംഗതിനസ് വതികധയമഞകകണതമഞണസ്; 

(10)  ഈ ഫണതികലെയസ് മഞറഞ്ചാം ലചെയലപ്പെകടെണ തകേയുഞ്ചാം ഈ ആകസ് പ്രഞബലെഷ്യതതില്

വരുന്ന  തശയതതി  മുതല്  സര്കഞരതിലന്റെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉതരവതിലന്റെ  അടെതിസഞനതതില്

സസ്വരൂപതിച ഏലതഞരു തകേയുഞ്ചാം  ഈ ആകതിലന്റെ  കേശഴെതില് ഉണഞകതിയ ഫണതികലെയസ്   മഞറഞ്ചാം

ലചെയലപ്പെടതഞ്ചാം നതിക്ഷതിപമഞകലപ്പെടതഞ്ചാം ഫണതിലന്റെ ഭഞഗമഞയതി മഞറുന്നതമഞണസ്. 



9

10. ഒഴെതിവസ്  ,   നപ്യൂനത  എന്നശ കേഞരണങ്ങളഞല് അതതസ് വതിദേഗ്ദ്ധസമതിതതിയുലടെകയഞ അതതസ്

കേമതിറതിയുലടെകയഞ പ്രവൃതതികേള് അസഞധുവഞകഞവന്നതല  . (1) ― ജതിലഞതലെ അകതഞറതിറതികയഞ,

ഗഞമപഞഞയതസ്,  മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി,  മുനതിസതിപ്പെല്  കകേഞര്പ്പെകറഷനതലെ  അകതഞറതിറതികേകളഞ

ലചെയ്ത ഏലതഞരു പ്രവൃതതികയഞ എടുത ഏലതഞരു നടെപടെതികയഞ.

(2)  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  കേമതിറതികേളതിലലെ   ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഒഴെതിവതിലന്റെകയഞ  അതതിലന്റെ

രൂപശകേരണതതിലലെ എലതങതിലഞ്ചാം നപ്യൂനതകയഞ.

വതിഷയതതിലന്റെ  മൂലെഷ്യലത  ബഞധതിയഞത  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  കേമതിറതികേളുലടെ

രൂപശകേരണതതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം നപ്യൂനതയുലടെ അടെതിസഞനതതില് അസഞധുവഞകുന്നതല. 

11.  ഒഴെതിവകേള്. (1)  ― അതതസ്  സഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ  ജതിലഞതലെ  അകതഞറതിറതിയതികലെഞ

ഗഞമപഞഞയതസ്/മുനതിസതിപ്പെല്/മുനതിസതിപ്പെല്  കകേഞര്പ്പെകറഷനതലെ അകതഞറതിറതിയതിലണഞകുന്ന

ഏലതഞലരഞഴെതിവഞ്ചാം  കേഴെതിയുന്നതഞ്ചാം കവഗഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശമഞയതി  അതതസ് സഞ്ചാംഗതതി കപഞലലെ ജതിലഞ

കേളകകറഞ ബനലപ്പെട തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ അധതികേഞര സമതിതതികയഞ നതികേകതണതഞണസ്. 

(2)  ആകേസതികേ ഒഴെതിവസ്  നതികേതഞന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയലപ്പെട ഒരഞള് അയഞള്,

ഏതഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  സഞനകതയഞകണഞ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയലപ്പെടതസ്  ആ  അഞ്ചാംഗതതിനസ്

തടെരഞന കേഴെതിയുന്ന കേഞലെഞവധതി വലര തടെരഞവന്നതഞണസ്. 

12.  ആകതിലന്റെ  ലെഞ്ചാംഘനവഞ്ചാം  ശതിക്ഷയുഞ്ചാം  .―(1)  ഈ  ആകകഞ  അതതിനപ്രകേഞരമുള്ള

ചെടങ്ങകളഞ  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളതിലനയുഞ്ചാം  കുറസഞപനതതിനകമല്  മൂന്നസ്  വര്ഷഞ്ചാംവലര

ആകേഞവന്ന തടെവശതിക്ഷകയഞ ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപവലരയഞകേഞവന്ന പതിഴെകയഞ അലലങതില് രണഞ്ചാം

കൂടെതിയുള്ള  ശതിക്ഷകയഞ,  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  തടെരുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അങ്ങലന  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  തടെരുന്ന

ഒഞകരഞ ദേതിവസതതിനുഞ്ചാം  1,000 രൂപ വലരയഞകേഞവന്ന അധതികേമഞയ പതിഴെ ശതിക്ഷയുഞ്ചാം കൂടെതികയഞ

നല്കേതി ശതിക്ഷതികലപ്പെകടെണതഞകുന.

(2)  ഈ ആകസ് പ്രകേഞരകമഞ അതതിനകേശഴെതികലെഞ ശതിക്ഷതികലപ്പെടെഞവന്ന ഏലതങതിലഞ്ചാം

കുറഞ്ചാം ലചെയഞന കപ്രരതിപ്പെതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം അതരഞ്ചാം കുറതതിനസ് ഈ ആകതില് വഷ്യവസ

ലചെയ്തതിട്ടുള്ള പതിഴെ നല്കേതി ശതിക്ഷതികലപ്പെകടെണതഞണസ്.

(3)  ഈ ആകസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ശതിക്ഷഞര്ഹമഞകതിയതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം  പ്രവ വൃതതികകഞ

വശഴ്ചയ്കകഞ  തല്സമയഞ്ചാം  പ്രഞബലെഷ്യതതിലള്ള  മകറലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഏലതങതിലഞ്ചാം

ആളതിലന കപ്രഞസതികേപ്യൂടസ് ലചെയ്യുന്നതതിനസ് ഈ ആകതിലലെ യഞലതഞനഞ്ചാം തടെസ്സമഞകുന്നതില.
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(4)  പ്രസ്തുത  ആകതിലലെ  വഷ്യവസകേള്  പഞലെതികഞലത  തജവ  ഭഇൗതതികേ
പരതിസതിതതിയുലടെ നഞശതതികനഞ കദേഞഷകേരമഞകയഞ പ്രവര്തതിചഞല് യനകമഞ വഞഹനകമഞ
മറഞയുധങ്ങകളഞ  കപഞലെശസതികനഞ  റവനപ്യൂ  ഉകദേഷ്യഞഗസര്കകഞ  കേണലകേടലെതിനസ്
വതികധയമഞകഞവന്നതഞണസ്.

(5)  ഈ വകുപ്പെതിലലെ ആവശഷ്യതതിനഞയതി വഞഹനഞ്ചാം എന്നതതില് നഞടെന വള്ളങ്ങള്,
ചെങ്ങഞടെങ്ങള്, കബഞട്ടുകേള് തടെങ്ങതിയവ ഉള്ലപ്പെടുന്നതഞകുന.

(6)  ഈ  ആവശഷ്യതതികലെകഞയതി  അധതികേഞരലപ്പെടുതതിയ  ഒരഞളുലടെകയഞ  ജതിലഞ
കേളകറുലടെകയഞ, ലചെയര്മഞന/കേണ്വശനര് എന്നതിവരുലടെ പരഞതതിയതിനകമല് ഈ കേഞരഷ്യതതില്
ഈ ആകസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ശതിക്ഷതികലപ്പെടെതകതഞയ ഏലതഞരു കുറവഞ്ചാം കകേഞടെതതികസ് വതിചെഞരണയസ്
എടുകഞവന്നതഞണസ്.

13.  നതിയമകഭദേഗതതിയുഞ്ചാം  ചെടങ്ങള്  ഉണഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെയല്.―(1)  പ്രസ്തുത  ആകതിലലെ
എലഞകമഞ  ഏലതങതിലകമഞ  ആവശഷ്യങ്ങള്  നതിറകവറ ബ്ബുന്നതതിനുകവണതി  സര്കഞരതിനസ്  ഗസറസ്
വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി ചെടങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതഞണസ്.

(2)  ഈ  ആകസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകതിയ  ഏലതഞരു  ചെടവഞ്ചാം  അതണഞകതിയതതിനസ്
കശഷഞ്ചാം എത്രയുഞ്ചാം കവഗഞ്ചാം നതിയമസഭ സകമളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള് അതതിലന്റെ മുമ്പഞലകേ,
ഒരു സകമളനതതികലെഞ  തടെര്ചയഞയുള്ള രണസ്  സകമളനങ്ങളതികലെഞലപടെഞവന്ന ആലകേ  14
ദേതിവസകഞലെകതയസ്  വയ്കകണതഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  അതസ്  വയന്ന  സകമളനകമഞ
ലതഞടടുത്തുവരുന്ന  സകമളനകമഞ  അവസഞനതിക്കുന്നതതിനസ്  മുമ്പസ്  നതിയമസഭ  പ്രസ്തുത
ചെടങ്ങളതില്   ഏലതങതിലഞ്ചാം  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ  അഥവഞ  ചെടഞ്ചാം  ഉണഞകകണതതിലലന്നസ്
തശരുമഞനതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നപക്ഷഞ്ചാം  ആ  ചെടതതിനസ്  അതതിനുകശഷഞ്ചാം  അതതസ്
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ  അതതിലന  മഞറഞ്ചാം  വരുതതിയ  രൂപതതില്മഞത്രഞ്ചാം  പ്രഞബലെഷ്യമുണഞവന്നകതഞ
അലലങതില് യഞലതഞരു പ്രഞബലെഷ്യവഞ്ചാം ഇലഞതതിരതിക്കുന്നകതഞ ആകുന.

14.  പരതികശഞധനയസ് സര്കഞരതിനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.  ― ഈ ആകതിനകേശഴെതികലെഞ അതതിന
കേശഴെതിലണഞകതിയതിട്ടുള്ള  ചെടങ്ങള്കസ്  കേശഴെതികലെഞ  ഒരു  ജതിലഞ/
ഗഞമപഞഞയതസ്/മുനതിസതിപ്പെല്/കകേഞര്പ്പെകറഷന  വതിദേഗ്ദ്ധസമതിതതികയഞ  എടുക്കുന്ന  ഏലതഞരു
തശരുമഞനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചഞ്ചാം  റതികപ്പെഞര്ടസ്  വഞങ്ങുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഫയല്  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
അതതിനകമല് ജതിലഞ വതിദേഗ്ദ്ധസമതിതതി ലചെയര്മഞനുകമല് നടെപടെതി സസ്വശകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗ
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുവഞന സര്കഞരതിനസ് അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

15.  മറ്റു  നതിയമങ്ങളതിനകമലള്ള  അതതിപ്രഭഞവഞ്ചാം.―ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന
കേശഴെതിലണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വഷ്യവസകേള്കസ്  തല്സമയഞ്ചാം  പ്രഞബലെഷ്യതതിലള്ള
മകറലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  അതതിനസ്  വതിരുദമഞയതി  എന്തുതലന്ന  അടെങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം
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പ്രഞബലെഷ്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  എന്നഞല്,  സര്കഞരതിനസ്  പ്രസ്തുത  ആകസ്  നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനുള്ള
ഉറപ്പെസ്  വരുത്തുന്നതതികലെകഞയതി  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെടെഞവന്ന  സമ്പ്രദേഞയതതിലഞ്ചാം  രശതതിയതിലഞ്ചാം
കേഞലെഞനുസൃതമഞയ മഞറഞ്ചാം വഷ്യവസ ലചെയഞവന്നതഞണസ്.

16.  അപ്പെശല്.―(1)ഈ  ആകതിനകേശഴെതികലെഞ  അതതിനകേശഴെതിലണഞകതിയ  ചെടപ്രകേഞരകമഞ
ഗഞമപഞഞയതസ്/മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി/കകേഞര്പ്പെകറഷനകേമതിറതികയഞ  പുറലപ്പെടുവതിച  ഏലതങതിലഞ്ചാം
ഉതരവതിനകമകലെഞ എടുത തശരുമഞനതതിനകമകലെഞ ആകക്ഷപമുള്ള ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം പ്രസ്തുത
തശരുമഞനകമഞ  ഉതരകവഞ  പുറലപ്പെടുവതിചസ്  15  ദേതിവസതതിനകേഞ്ചാം  ജതിലഞ  വതിദേഗ്ദ്ധസമതിതതിയുലടെ
ലചെയര്മഞനസ് അപ്പെശല് സമര്പ്പെതികഞവന്നതഞണസ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം കേതിടതിയ ഏലതഞരപ്പെശലഞ്ചാം അപ്പെശല് ലെഭതിച തശയതതി
മുതല്  30  ദേതിവസതതിനകേഞ്ചാം  തശരുമഞനഞ്ചാം  എടുകകണതഞ്ചാം   അപ്പെശല്  തശരുമഞനഞ്ചാം
അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണസ്.

17.  ആകതിലലെ ലലവഷമഷ്യങ്ങള് നശകഞ്ചാം  ലചെയല്  .―(1)  ഇഇൗ ആകതിലലെ വഷ്യവസകേള്
നടെപ്പെഞക്കുന്നതതിനഞല്  എലതങതിലഞ്ചാം  ലലവഷമഷ്യങ്ങള് ഉണഞകുന്നപക്ഷഞ്ചാം  സര്കഞരതിനസ്
ഉതരവമൂലെഞ്ചാം  ആ  ലലവഷമഷ്യഞ്ചാം  നശക്കുന്നതതിനസ്  ആവശഷ്യലമന്നസ്  അവര്കസ്  കതഞനന്ന  ഇഇൗ
ആകതിലലെ  വഷ്യവസകേള്കസ്  വതിരുദമലഞത  യഞലതഞരുകേഞരഷ്യവഞ്ചാം  ലചെയഞവന്നതഞണസ്.
എന്നഞല് ഇഇൗ ആകസ് പ്രഞബലെഷ്യതതില് വരുന്നതമുതല് രണസ് വര്ഷതതിനുകശഷഞ്ചാം യഞലതഞരു
ഉതരവഞ്ചാം ഇഇൗ വകുപ്പെതിനസ് കേശഴെതില് പുറലപ്പെടുവതികഞന പഞടുള്ളതല.

(2)   ഇഇൗ  വകുപ്പുപ്രകേഞരമുള്ള  ഏലതഞരസ്  ഉതരവഞ്ചാം  അതണഞകതിയതതിനസ്  കശഷഞ്ചാം
ഏറവഞ്ചാം അടുത്തുവരുന്ന നതിയമസഭഞ സകമളനതതില് വയ്കകണതഞണസ്.

ഉകദ്ദേശഷ്യ കേഞരണങ്ങളുലടെ വതിവരണഞ്ചാം

അനുദേതിനഞ്ചാം  പ്രകൃതതിക്കുണഞകുന്ന  മഞറങ്ങള്  മനുഷഷ്യലന്റെയുഞ്ചാം  ജശവജഞലെങ്ങളുലടെയുഞ്ചാം
അതതിജശവനതതിനസ് വലെതിയ ഭശഷണതിയഞയതി മഞറുകേയഞണസ്.  ഭൂമതിയതിലലെ തഞപനതിലെ അനുദേതിനഞ്ചാം
വര്ദതിചലകേഞണതിക്കുന.  അന്തരശക്ഷവഞയുവതിലലെ  ഓകതിജലന്റെ  അളവസ്  കുറഞ്ഞുലകേഞണതിരതിക്കുന.
ഭൂമതി  കനരതിടുന്ന  ഇഇൗ  ലവല്ലുവതിളതികേള്ക്കുള്ള  പരതിഹഞരമഞര്ഗ്ഗങ്ങളതില്  ഏറവഞ്ചാം  പ്രധഞനഞ്ചാം
വൃക്ഷങ്ങള്  വചപതിടെതിപ്പെതിചസ്  ഭൂമതികസ്  കമലലെ  വൃക്ഷങ്ങളുലടെ  ഹരതിത  വതിതഞനഞ്ചാം  സൃഷതിക്കുകേ
എന്നതമഞത്രമഞണസ്.  അന്തരശക്ഷതതിലലെ പ്രഞണവഞയുവതിലന്റെ ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം നതിലെനതിര്തതി
ആകരഞഗഷ്യപൂര്ണ്ണമഞയ ജശവതിതഞ്ചാം മനുഷഷ്യര്ക്കുഞ്ചാം ജശവജഞലെങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതതിനുകവണ
ഓകരഞ പഇൗരലന്റെയുഞ്ചാം ഉതരവഞദേതിതസ്വവഞ്ചാം  പങഞളതിതവഞ്ചാം ഉറപ്പെസ് വരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം പ്രഞകദേശതികേ
ഭരണകൂടെങ്ങളുലടെ  സഹകേരണകതഞലടെ  പ്രകൃതതിലയ  രക്ഷതിക്കുന്നതതിനഞവശഷ്യമഞയ  ഒരു
നതിയമനതിര്മഞണതതിലന്റെ ആവശഷ്യകേതയതികലെകസ് എതതികചരഞന ഇടെയഞയതിരതിക്കുന.
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പ്രകൃതതിയുലടെ സന്തുലെതിതവഞ്ചാം പരസ്പരപൂരകേവമഞയ നതിലെനതിലതിനസ് വനങ്ങളുലടെ പ്രഞധഞനഷ്യഞ്ചാം

കപഞലലെ  തലന്ന  നഞട്ടുവൃക്ഷങ്ങളുലടെ  നതിലെനതിലഞ്ചാം  വര്ദനവഞ്ചാം  അനതിവഞരഷ്യമഞലണന്നസ്  കേണസ്

നഞട്ടുവൃക്ഷങ്ങലള  പരതിപഞലെതിക്കുന്നവര്കസ്  പ്രതതിഫലെഞ്ചാം  നല്കുന്നതള്പ്പെലടെയുള്ള  ലെക്ഷഷ്യഞ്ചാം

പൂര്തശകേരതിക്കുന്നതതിനസ് ഉകദ്ദേശതിച ലകേഞണള്ളതഞണസ് ഇഇൗ ബതിലെസ്ല.

ധനകേഞരഷ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഇഇൗ  ബതിലതിലലെ  വഷ്യവസകേള്പ്രകേഞരഞ്ചാം  അകതഞറതിറതി  നതിലെവതില്  വരുകേയുഞ്ചാം  പ്രവര്തതിച
തടെങ്ങുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുകമ്പഞള്  മഞത്രകമ  കവണതിവരുന്ന  സഞമ്പതതികേ  ബഞദഷ്യത  എത്രലയന്നസ്
കേണകഞകഞന കേഴെതിയുകേയുള.  എങതിലഞ്ചാം   പ്രഞരഞ്ചാംഭ ലചെലെവകേള്കസ്  50  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ സഞതിത
നതിധതിയതില്നതിനഞ്ചാം പ്രതശക്ഷതിക്കുന.

ഏല്പ്പെതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

സര്കഞറതിനസ്  ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി  ഇഇൗ  നതിയമതതിലലെ  വഷ്യവസകേള്
നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനുള്ള  ചെടങ്ങള്  ഉണഞകഞവന്നതഞണസ്.  ഇഇൗ  നതിയമഞ്ചാം  അനുസരതിചസ്
ഉണഞക്കുന്ന  ചെടങ്ങള്  സഭയുലടെ  മുനപഞലകേ  വയ്കകണതഞണസ്.  സഭയസ്  അതസ്
അഞ്ചാംഗശകേരതിക്കുവഞകനഞ റദ്ദേസ് ലചെയ്യുവഞകനഞ കഭദേഗതതി ലചെയ്യുന്നതതികനഞ ഉള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണസ്.
ചെടങ്ങള്  ഉണഞക്കുവഞനുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം  നല്കേതിയതിട്ടുള്ളതസ്  നടെപടെതിക്രമങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നകതഞ  ലലദേനഞ്ചാംദേതിന  ഭരണകേഞരഷ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നകതഞ  ആയ
കേഞരഷ്യങ്ങള്കഞണസ്.  ആയതതിനഞല് ഏല്പ്പെതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ
സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതഞണസ്.

            ഇ. ലകേ. വതിജയന, എഞ്ചാം. എല്. എ.
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