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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4567 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനാവകാശ നിയമ�കാര�� അവകാശ േരഖകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) 2006 െല വനാവകാശ നിയമെ��റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;
(എ) തല�റകളായി കാ�ിൽ താമസി� വ�� പ�ിക

േഗാ� വിഭാഗ�ൾ�ം, മ�്  പര�രാഗത
വനവാസികൾ�ം (�� തല�റകൾ അഥവാ 75
വർഷ�ി�േമൽ കാ�ിൽ താമസി� വ��വർ)
വന�മി�ം, വനവിഭവ�ൾ�ം േമൽ ഏതാ�ം
നിബ�നകേളാ��ടി അവകാശ�ൾ അംഗീകരി�
െകാ��� നിയമമാണ്  2006-െല വനാവകാശ
നിയമം (The Scheduled Tribes and Other
Traditional Forest Dwellers (Recognition of
Forest Rights) Act, 2006). വ��ിഗതാവകാശം

(Individual Rights), സാ�ഹികാവകാശം
(Community Rights), വികസനാവകാശം
(Development Rights) എ�ി�െന 3 തരം
അവകാശ�ളാണ്  വനാവകാശ നിയമ �കാരം
ആദിവാസി വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്  അ�വദി�
വ��ത് . വനാവകാശ നിയമം േകരള�ിൽ

നട�ാ��തിെ� േനാഡൽ ഏജൻസി പ�ികവർ�
വികസന വ��ാണ് . റവന�, വനം വ��കൾ ഇതിന് 
ആവശ�മായി�� സൗകര��ൾ െച� െകാ��
വ��.   ഈ നിയമം വഴി 13.12.2005 വെര ഓേരാ
ആദിവാസി ��ംബ�ം ൈകവശംവ�  ് �ഷി െച�് 
വ� �മിയിൻേമൽ വ��ിഗത ൈകവശാവകാശം
കൽ�ി� നൽ��. ഒ� ��ംബ�ിന്  അവർ
ൈകവശം വ�� [പരാമാവധി 4 െഹ�ർ (10
ഏ�ർ) വെര] �മി�്  ഇ�കാരം
അവകാശ��ായിരി�ം. ൈകവശാവകാശം ലഭി�
�മിയിൽ വീ�വ�  ് താമസി��തി�ം,
ഉപജീവന�ിനായി �ഷി െച��തി�ം
അവകാശ��് . വനാവകാശ നിയമ �കാരം ലഭി�
�മിയിൻേമൽ പിൻ�ടർ�ാവകാശം
ലഭി��താണ് . എ�ാൽ, ഈ �മി ൈകമാ�ം
െച�വാൻ നിയമം നി�ർഷി��ി�.   വനാവകാശ
നിയമ �കാരം െച�കിട വനവിഭവ�ൾ
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േശഖരി���ം, വിൽ�ന നട���ം
ആദിവാസിക�െട അവകാശമാണ് . െച�കിട
വനവിഭവ േശഖരണം വനാവകാശ നിയമ �കാരം
ആദിവാസിക�െട  സാ�ഹികാവകാശ�ിൽ

ഉൾെ���ിയി��താണ് . �ടാെത, �ൾ,
ഡിെ�ൻസറി/േഹാസ്�ി�ൽ, ക��ണി�ി െസ�ർ,
അംഗൻവാടി, ന�ായവില േഷാ�് , �ള�ൾ/െചറിയ
ജല സംഭരണികൾ, മഴെവ�-ജലസംഭരണികൾ,
േറാ�കൾ, പാര�േര�തര ഊർജ േ�ാത�കൾ
�ട�ി സ�ഹ�ിന്  െപാ�വാ�� 13
അടി�ാന വികസനാവശ��ൾ� േവ�ി
പരമാവധി ഒ� െഹ�ർ �മി വെര (ഒ� െഹ�റിൽ
75 േലെറ മര�ൾ �റി�ാനിടവരാ� വിധം)
ലഭി��തി�� അവകാശ�ം
(വികസനാവകാശം) വനാവകാശ നിയമം
അ�ഭാവനം െച��.   2006െല േക�
വനാവകാശ നിയമ�ിേ��� േക� ച��ൾ
നിലവിൽ വ� 01-01-2008 �തൽ തെ�
േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ി വ���് . വനാവകാശ
നിയമ�കാര�� അേപ�കൾ ആദ�പടിയായി

ബ�െ�� �ാമ സഭകൾ�ാണ്  സമർ�ി��ത് .
േകരള�ിൽ ഊ����െളയാണ്  �ാമസഭകളായി
അംഗീകരി�ി��ത് . �ാമസഭകൾ ടി അേപ�കൾ
പരിേശാധി�  ് ഉചിതമായവ �ടർ നടപടികൾ�ായി
സബ്  ഡിവിഷണൽ െലവൽ ക�ി�ി�ം �ടർ�് 
ജി�ാ തല ക�ി�ി�ം ൈകമാ��. ജി�ാ തല
ക�ി�ി ആവശ�മായ പരിേശാധനകൾ�േശഷം
പാ�ാ�� അേപ�കളിേ�ൽ ൈട�ി�കൾ
[Record of Rights (RoR)] നൽ��. ഈ നിയമം
േകരള�ിൽ �ർ�മാ�ം നട�ാ��തി��
�വർ�ന�ൾ ത�രിത ഗതിയിൽ നട� വ��.

(ബി) ��ത നിയമ�കാരം എ� വ��ിഗത

അവകാശേരഖകൾ, സാ�ഹിക അവകാശ
േരഖകൾ, വികസന അവകാശ േരഖകൾ എ�ിവ
നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) പ�ികവർ� വികസന വ��ിൽ നി�ം ലഭി�
റിേ�ാർ�്  �കാരം 2021 ആഗ�്  മാസം വെര
വ��ിഗത അവകാശ��ായി ലഭി�
അേപ�കളിൽ ഉചിതമായ�ം, നടപടി �മ�ൾ
�ർ�ിയാ�ി ജി�ാതല ക�ി�ി
പാ�ാ�ിയ�മായ 27698 അേപ�കളിൽ 26600
ൈട�ി�കൾ നൽകിയി��് .
സാ�ഹ�ാവകാശ�ൾ�ായി ലഭി� അേപ�കളിൽ
ഉചിതമായ�ം, നടപടി �മ�ൾ �ർ�ിയാ�ി

ജി�ാതല ക�ി�ി പാ�ാ�ിയ�മായ 383
അേപ�കളിൽ 174 ൈട�ി�കൾ നൽകിയി��് .
അ� േപാെല വികസനാവശ��ൾ�ായി ലഭി�
അേപ�കളിൽ ഉചിതമായ�ം, നടപടി �മ�ൾ
�ർ�ിയാ�ിയ�മായ 657 അേപ�കളിൽ 503
ൈട�ി�ക�ം നൽകിയി��് .
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


