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A.  பின்னணி 

1. வனச் (பாதுகாப்பு) சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு, 1980ஆம் ஆண்டு  

அக்மடாபர் ோதம் 25 ஆம் நாள் நனடமுனறப்படுத்தப்பட்டது. (இனி இச்சட்டம் 

என்று குறிப்பிடப்படும்).  இச்சட்டம்,  வனங்களின் பாதுகாப்பிற்கான ேற்றும் 

அதனுடன் கதாடர்புனடய அல் து அதனனச் சார்ந்த அல் து அதுகுறித்த 

கபாருண்னேக்கு வனககசய்கிறது என இச்சட்டத்தின் முகவுனர 

விவரிக்கிறது.  நாடாளுேன்றத்தில் இந்த சட்டமுன்வடினவ (ேமசாதானவ) 

அளித்த மபாது (சட்டமுன்வடிவ எண். 201/1980) இந்த சட்டமுன்வடிவுக்கு 

அளிக்கப்பட்ட மநாக்கங்கள் ேற்றும் காரணங்கள் குறித்த விவர அறிக்னக 

பின்வருோறு:  

மநாக்கங்கள் ேற்றும் காரணங்கள் குறித்த விவர அறிக்னக 

1) வனங்கள் அழிப்பு சுற்றுச்சூழல் ஏற்றத்தாழ்வு தன்னேனய 
ஏற்படுத்தி சுற்றுச்சூழல் சீரழிவுக்கு 
வழிவகுக்கிறது.  நாட்டில் கபரிய அளவில் காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டு வருவது மிகுந்த கவன னய 
ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

2) மேலும் வனங்கள் அழிக்கப்படுவனத ஆய்வு கசய்யும் 
மநாக்கில், குடியரசுத் தன வர் அவர்கள், 25.10.1980 அன்று, 
1980ஆம் ஆண்டு வனப் (பாதுகாப்பு) அவசர சட்டத்னத  
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பிறப்பித்தார்.  காப்பு வனங்களில் ேரங்கனள 
கவட்டுவதற்கும்  வனேல் ாத மநாக்கங்களுக்காக வன 
நி த்னத பயன்படுத்துவதற்கும்  ேத்திய அரசின் முன் 
அனுேதி அவசியகேன மேற்கசான்ன அவசரச் சட்டம் 
கூறுகிறது. அத்தனகய  ஒப்புதன  வழங்குவது கதாடர்பாக 
ேத்திய அரசுக்கு ஆம ாசனன வழங்க ஒரு 
ஆம ாசனனக் குழுனவ அனேப்பதற்கும் இந்த அவசரச் 
சட்டம்  வழிவனக கசய்தது.  

3) மேற்கண்ட அவசர சட்டத்னத ோற்றீடு கசய்வதற்கு இந்த 
சட்டமுடிவு மகாருகிறது. 

2. 1988ஆம் ஆண்டில் இச்சட்டம் திருத்தியனேக்கப்பட்டது.  1988ஆம் ஆண்டில் 

திருத்தியனேக்கப்பட்ட பின்னர், நாளது வனரயி ான சட்டத்தின் வடிவம் 

இனணக்கப்பட்டுள்ளது.   

3. 12.12.1996 ஆம் நாள் வனரயில், ோநி  அரசுகள், ேத்திய அரசின் மநரடி 

ஆட்சியின் கீழ் வரும் பகுதிகள் ேற்றும் ேத்திய அரசு, 1927ஆம் ஆண்டு 

இந்திய வனச் சட்டம் அல் து ஏனனய யாகதாரு உள்ளூர் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவிக்னகயிடப்பட்ட வனங்கள் ேற்றும் வனத்துனறயின் நிருவாக  

கட்டுப்பாட்டில் கீழ் இருந்த  வனங்களுக்கு ேட்டுமே இச்சட்டத்தின் 

விதிமுனறகனளப் பயன்படுத்துவது கபாதுவான நனடமுனறயாகும்.   
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மாண்பலம உச்சநீதிேன்றத்தில் நீதிப்பபராலை மனு (சிவில்) எண் 

202/1995 இல்   டி.என்.  மகாடவர்ேன் திருமுல்பாட் எதிர் இந்திய அரசு ேற்றும் 

ஏனனமயார் குறித்த வழக்கில் அளித்த 12.12.1996 நாளிட்ட தீர்ப்பில்,   சட்டம் 

கபாருந்தக்கூடிய தன்னே குறித்தும், ேற்றும் சட்டத்தின் விதிமுனறகள் 

பின்வருவனவற்றிற்கு கபாருந்தும் என்றும் கதளிவுபடுத்தியது : 

a. உரினே, அங்கீகாரம், வனகப்பாடு ஆகியவற்னறப் கபாருட்படுத்தாேல் 

யாகதாரு அரசின் பதிவில் 'வனம்' என்று பதிவுகசய்யப்பட்ட 

அனனத்து பகுதிகளும் யாகதாரு சட்டத்தின் கீழ் வனம் என 

அறிவிக்னகயிடப்பட்ட பகுதிகளும் இதில் அடங்கும்; 

b. மேற்கசான்ன துனண-பத்தி (a)-இன் கீழ் உள்ள அனனத்துப் பகுதிகள் 

நீங்க ான ேற்றும் 'காடு’ என்பதற்கு  அகராதியில் விளக்கம் 

அளிக்கப்பட்டதற்கு ஒத்தினசவான அனனத்து பகுதிகள். 

c. ோண்பனே உச்சநீதிேன்றத்தின் 12.12.1996 ஆம் நாளிட்ட உத்தரவின் 

அடிப்பனடயில் அனேக்கப்பட்ட வல்லுனர் குழுவால் 'வனம்' என 

அனடயாளம் கண்டறியப்பட்ட அனனத்துப் பகுதிகள், அதன்படி 1997 
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ஆம் ஆண்டில் ோண்பனே  உச்ச நீதிேன்றத்தில் 

உறுதிகோழிப்பத்திரம்  தாக்கல் கசய்யப்பட்டன. 

ஒவ்கவாரு ோநி த்திலும் வல்லுநர் குழுவால் வனம் என கண்டறியப்பட்ட 

ஏனனய யாகதாரு பகுதியிலும் வனம் என்பதன் அகராதியின்படி கபாருள் 

விளக்கத்தின் கீழ் வருகின்ற நி ங்களிலும் சட்டத்தின் விதிமுனறகனள 

ோநி  அரசுகள் பயன்படுத்தத் கதாடங்கின. வனம் சாரா நி ங்களில் உள்ள 

ேன த்மதாட்டப் பயிர்களுக்கு இந்த சட்டம் கபாருந்தும் என்று கருதும் 

வனகயில் மேற்கண்ட நீதிேன்ற உத்தரவு கபாருள் ககாள்ளப்பட்டது. 

4. சட்டத்தின் விதிமுனறயின்படி, ோநி  அரசு அல் து ேத்திய அரசின் மநரடி 

ஆட்சிப்பகுதிகள் ஏமதனும் ஒரு வன நி த்னத மவறு மநாக்கத்திற்கு 

பயன்படுத்துவதற்கு ேரங்கனள கவட்டுவது அல் து   அல் து குத்தனகக்கு 

விடுவதற்கு  ஆனணகனள பிறப்பிக்கும் முன்னர், ேத்திய அரசின் முன் 

அனுேதி கபறுவது கட்டாயோகும். 

B.  ஆம ாசிக்கப்பட பவண்டிய பபாருண்லமகள் 

1. தற்மபானதய சூழலில், அனனத்து அரசு வன நி ங்களும் 

(அறிவிக்னகயிடப்பட்டதும் அறிவிக்னகயிடப்படாததும்) யாகதாரு அரசு 
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பதிவிலும் வனோக பதிவு கசய்யப்பட்ட பகுதியும், இந்த  சட்ட வரம்பின் கீழ்  

வருகிறது. மேலும், சி  உள்ளூர் வனரயறுக்கப்பட்ட அளவுமகால்களின் 

அடிப்பனடயில் தாவரங்களின் கதாகுதினய ககாண்ட நி ங்கள் வனோக 

கருதப்படுோயின்  உனடனே ேற்றும் வனகப்பாடு எவ்வாறாயிருப்பினும் 

சட்டத்தின் விதிமுனறகளின் கீழ் வருகின்றன.  அத்தனகய நி த்னத 

அனடயாளம் காண்பது ஓரளவிற்கு தன்னுணர்வு சார்ந்ததும், 

தன்னிச்னசயானதுோகும். இது கதளிவின்னேக்கு வழிவகுக்கிறது. இதன் 

வினளவாக,  குறிப்பாக தனிநபர்களிடமிருந்தும் அனேப்புகளிடமிருந்து 

ஏராளோன ேனக்கசப்புகளும் எதிர்ப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளதாக 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  தனியார் பகுதினய வனோக கருதுவது,  ஒரு தனிநபர் 

அவரது கசாந்த நி த்னத யாகதாரு வனம் சாராத நடவடிக்னககளுக்கும் 

பயன்படுத்தும் அவரது தனிப்பட்ட உரினேனய கட்டுப்படுத்துவதாக உள்ளது.  

ப  மநரங்களில், நி ப்பயன்பாட்டிற்கான மாற்றம் பகாரிய பேர்வுகள் சட்ட 

விதிமுனறகளின் கீழ் பரிசீலிக்கப்படுவதில்ன . அதற்கு 

அனுேதிக்கப்பட்டாலும் கூட,  உரினேயாளர், அவரது கசாந்த நி த்னத வனம் 

சாராத மநாக்கத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்கு,  ஈட்டு நி மும் ஏனனய  

இழப்பீட்டு வரிகளும் கசலுத்தப்பட மவண்டியுள்ளது.  இது கபரும்பா ான 

தனியார் நி ங்கனள ேரங்கள் இல் ாேல் னவத்திருக்கும் மபாக்னக வளர்க்க 
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வழிவகுத்தது. நி த்தில் ேரம் வளப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்தமபாதிலும் கூட 

தனியார் நி ங்களில் அவ்வாறு ேரம் வளர்க்காத நின மய மேன்மேலும் 

அதிகரித்துள்ளது. இதன் அடிப்பனடயில், குறிக்மகாள் சார்ந்த முனறயில், 

இச்சட்ட பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவத்னத வனரயனற கசய்வது மிகவும் 

அவசியகேன கருதப்படுகிறது. 

2. இரயில்மவ, கநடுஞ்சான கள் முதலியவற்றின் வழித்தட உரினே மீது 

இச்சட்டம் கபாருந்தக்கூடிய வாய்ப்பினன கண்டறிவது குறித்து இரயில்மவ 

அனேச்சகம், சான , மபாக்குவரத்து ேற்றும் கநடுஞ்சான கள் அனேச்சகம் 

மிகுந்த அதிருப்தியில் உள்ளன, கபரும்பா ான மநர்வுகளில், இரயில்மவ 

இருப்பு பானதகள் ேற்றும் சான கனள கட்டுவதற்கான / அனேப்பதற்கான 

குறிப்பிட்ட மநாக்கத்துடன், 1980ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னமர, இத்தனகய 

மேம்பாட்டு நிறுவனங்களால் இந்த வழித்தட உரினேகள் முனறயாக 

கபறப்பட்டுவிட்டன என கூறப்படுகிறது.  1980 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர், 

அவ்வாறு கபறப்பட்ட நி த்தில், பாதி நி ம், இந்நி ம் கபறப்பட்டதற்கான 

மநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. மீதமுள்ள நி ம், எதிர்கா  

கட்டுோனங்கள் / விரிவாக்கங்களுக்காக அப்படிமய விடப்பட்டன. அவ்வாறு 

விடப்பட்ட நி த்திலுள்ள ேரங்களும் வனங்களும் அந்த நின யிம  
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விடப்பட்டன (1980ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர்). மேலும், காலியான 

அப்பகுதிகளில், அரசின் பல்மவறு திட்டங்களின் கீழ் ேரங்கள் நடப்பட்டன. 

னகயகப்படுத்தப்பட்ட நி த்திலுள்ள அத்தனகய ேரங்களின் பாதுகாப்னப 

உறுதி கசய்யும் வனகயில், சி  இனங்களில், இனவ பாதுகாக்கப்பட்ட 

வனங்கள் என அறிவிக்னகயிடப்பட்டன. சட்டம் இயற்றப்பட்டு அதன் 

கபாருந்துத்தன்னே குறித்த ோண்புமிகு உச்சநீதிேன்றத்தின் மேற்ககாண்ட 

விளக்கத்தின் அடிப்பனடயில் அத்தனகய அனனத்து நி த்திற்கும், வனம் 

சாரா பயன்பாட்டிற்காக ஒன்றிய அரசின் முன் அனுேதி அவசியோனதாகும். 

எனமவ, நி த்னத னவத்திருக்கும் இந்த அனேப்புகள் (இரயில்மவ, இந்திய 

மதசிய கநடுஞ்சான  ஆனணயம், கபாதுப் பணித் துனற, முதலியனவ) 

மேற்கசான்ன சட்டத்தின் கீழ் ஒப்புதல் கபற மவண்டியது 

அவசியோனதாகும், மேலும், உண்னேயில், வனம் சாரா மநாக்கங்களுக்காகப் 

கபறப்பட்ட அத்தனகய நி த்னத பயன்படுத்துவதற்காக தற்மபானதய நிகர 

ேதிப்பு (Net Present Value), ஈடுகசய் காடுவளர்ப்பு மபான்ற 

வனரயறுக்கப்பட்ட இழப்பீட்டு வரிகனளயும் கசலுத்த மவண்டுவது 

அவசியோகும்.  25.10.1980ஆம் நாளுக்கு முன்னர் கபறப்பட்ட அத்தனகய 

நி ங்கனள இச்சட்டத்தின் வரம்கபல்ன யிலிருந்து வி க்குவதற்கு 

அனேச்சகம் தற்மபாது கருதி வருகிறது.  
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3. (i)  இந்தியா, கபருேளவில், கவப்ப ேண்ட  நாடாக இருப்பதால், 

இயல்பாகமவ, அதிக அளவி ான தாவரங்கள், வினரவாக கபருேளவில் 

வளர்ந்துவிடக்கூடிய தன்னே கபற்றுள்ளது. அனவ, அப்படிமய 

விட்டுவிடப்பட்டால், குறிப்பிட்ட கா த்தில், தானாகமவ, காடு மபால் 

வளர்ந்துவிடும். இதனால், கவனிக்கப்படாத அத்தனகய நி ங்கள், 

அகராதியின்படி வனம் என்ற கபாருள் விளக்கத்தின்படி, கருதப்பட்ட வனம் 

என்ற வனகப்பாட்டின்கீழ் ககாண்டுவரப்படுகிறது. எனமவ, அத்தனகய 

நி ங்களுக்கும், இச்சட்டத்தின் விதிமுனறகள் கபாருந்துகின்றன. எனமவ, 

கபாதுவாகமவ, ேக்கள் தங்கள் கசாந்த நி த்தில், ேரம் மபால் வளரும் 

யாகதாரு தாவரத்னதயும் தடுக்கும் ேனப்பாங்கினனக் ககாண்டுள்ளனர். 

(ii)  நாட்டின் மூன்றில் ஒரு பகுதினய காடு ேற்றும் ேரங்களால் சூழப்பட்ட 

பகுதியாக ோற்ற மவண்டும் என்ற 1988ஆம் ஆண்டு மதசிய வனக் ககாள்னக 

வலியுறுத்துகிறது.  இந்த இ க்னக அனடவதற்கு நடப்பட மவண்டிய 

ேரங்களின் எண்ணிக்னகயும், அதன் மவகமும் ேன நினறவளிக்கக்கூடிய 

வனகயில் இல்ன .  நாட்டின் நி ப்பகுதியியில்  24.56 விழுக்காடு தற்மபாது 

நாட்டின் வனம் ேற்றும் ேரங்கள் சூழப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது.  வனப் 

பகுதினய அதிகரிப்பதில் பல்மவறு நனடமுனற இடர்பாடுகள் உள்ளன. 
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எனபவ, தனியார் உனடனேயின் கீழுள்ள நிலம் உட்பட அதிகளவிலான 

வனம் சாரா பகுதிகளிலும்   சூழலியல், கபாருளாதார  ேற்றும் சுற்றுச்சூழல்  

ந ன்களுக்காக  மரம் ேடப்பட மவண்டும். 

(iii)   பமலும், கரியமில வாயு உமிழ்லவ குலறப்பதற்காக நாட்டிற்கான 

மதசிய அளவில் தீர்ோனிக்கப்பட்ட பங்களிப்லபக் (Nationally Determined 

Contribution) கருத்தில் ககாண்டு, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் கூடுத ாக 2.5 

முதல் 3.0 பில்லியன் டன் அளவு கரியமிலவாயுவுக்கு இனணயான கரிம 

பசமிப்லப அலடயபவண்டும். மேலும் ஏறத்தாழ ரூ. 45 ஆயிரம் மகாடி 

அளவிற்கு   ேரம் ேற்றும் ேரத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பபாருட்களின் 

இறக்குேதிகான அந்நியச் கச ாவணிலய குனறப்பதற்கு, அரசு  

வனங்களுக்கு  கவளிமய  கிலடக்கப்பபறும் அலனத்து  நி ங்களில் 

பபருமளவு மர ேடுதலுக்கும்  ேற்றும் காடு வளர்ப்புக்கும் ஊக்குவிக்க  

பவண்டியதும் அவசியமாகும்.   ஆனால் இதலன  உறுதி கசய்வதற்கு,      

தனியார் நிலங்களில் / வனம் சாராத   நி ங்களில் வளர்க்கப்படும் 

தாவரங்களுக்கு  அல் து ேரம் வளர்ப்பிற்கு  சட்ட விதிமுலறகள் 

பபாருந்தாது என்ற  நிலலலய உருவாக்கி, இது பதாடர்பான அச்சத்லத  மரம்  

வளர்பபாரிலடபய  பபாக்குவது  அவசியமாகும்.   
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4. இந்தியாவில், காடுகள் கதாடர்பாக கவவ்மவறு நி ப் பதிபவடுகள் 

பராமரிக்கப்படுகின்றன. ப  மநரங்களில் ஒமர நி த்திற்கு வருவாய்த் 

துலறயிலும், வனப் பதிவுகளிலும், மாறுபட்ட பதிவுகள் இருக்கின்றன.  இது 

தவறான விளக்கங்களுக்கும்  ேற்றும் வழக்குகளுக்கும் வழிவலக 

பசய்கிறது.  எனமவ, அவர்களுக்கு  இத்தலகய வலரயலறகள் மற்றும்  

சட்டத்தின் கபாருந்தக்கூடிய தன்னே குறித்தும்  கதளிவு மதனவப்படுகிறது.  

வருவாய் பதிமவடுகள்,  நில உடலமயாளர் நி த்தின் தன்னே (வனம் 

உள்ளிட்டலவ) சட்டப்பூர்வோக பதரிவிக்க  மவண்டும்.  காடுவளர்ப்பு  

நடவடிக்னககனள ஊக்குவிக்கும் பபாருட்டு, (மவளாண் காடு வளர்ப்பு  

ேற்றும் ஏலனய மரம் வளர்ப்பு  அனேப்புகள்  உட்பட) 12.12.1996 ஆம் 

ஆண்டிற்கு  பிறகு, பமற்பசான்ன சட்டத்தின் அதிகார வரம்பபல்லலக்கு 

பவளிபய  இருக்கும்வண்ணம்  பண்லைக்காடுகள்,  இதர காடு வளர்ப்புத்  

மதாட்டங்கள்  முதலியன  வருவாய் ஆவைங்களில் பதிவு பசய்யப்படுகிறது 

என்று உறுதியாக ேம்பப்படுகிறது.    

5. ப  இடங்களில், சான கள் ேற்றும் இருப்புப் பாலதகளின்  ஓர 

நிலப்பகுதிகளில் சாலலபயார மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு  அலவ காடுகளாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.  ப  பகுதிகளில்,  அத்தலகய நிலங்கள் முழுவதும் 
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சான  / இரயில்  பாலதலய அடுத்துள்ள பகுதிகள்   பயனுள்ள இடங்களாகவும்  

/ வாழ்விடங்களாகவும்   பமம்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  இந்த வாழ்விடங்கள் 

மற்றும் பயன்பாட்டு பகுதிகளுக்கு (அரசு மற்றும் தனியார் இடங்கள்) 

சாலலகளிலிருந்து அணுகுவதற்கு இந்த சாலலபயார மரத்பதாட்டங்கலள 

பயன்படுத்த பவண்டியுள்ளது.  இத்பதாட்டங்கள் வனமாக கருதப்படுவதால், 

அணுகுசாலல / அணுகுப் பாலத என்பது வனமல்லாத பணியாக 

கருதப்படுகிறது. இந்த காடுவளர்ப்பு  அல் ாத  நடவடிக்னகக்காக   

வனத்துலறயின்  நி த்னத பயன்படுத்துவதால்,  இதற்கு ேத்திய அரசின் 

முன் அனுேதி மதனவப்படுகிறது. ஒவ்கவாரு பேர்விலும்  வனத்துலற 

நி த்தின் மதனவ சுோர் 0.05 எக்மடர் ஆகும்.   குடியிருப்பாளர்கள் / வணிக 

உரினேயாளர்களின் சிரேத்னதப் மபாக்குவதற்கு  அத்தனகய ஒவ்கவாரு 

அணுகுபாலதக்கும்  0.05 எக்மடர் வனர வி க்களிக்கப்பட ாம் என்று 

அனேச்சகம்  கருதுகிறது.  

6. சட்டத்திலுள்ள விதிமுலறகள் முலறப்படுத்தும் வலகயில் மட்டுபம 

உள்ளன.  இலவ வனமல்லாத பணிகலளத் தடுக்கும் போக்கில் 

உள்ளலவயல்ல.  புவியலமப்பில் தனித்தன்லம வாய்ந்த அல்லது அதிகளவு 

பாதுகாப்புத்பதலவ மிகுந்த இடங்களில் வனமல்லாத பணிகலளத் தடுக்கும் 



12 

 

போக்கில் இச்சட்டத்தின் விதிமுலறகள் ஏதும் இல்லல.  பமலும், இச்சட்டம் 

இயற்றப்பட்டதிலிருந்து, 40 ஆண்டுகளுக்கும் பமலான இலடப்பட்ட 

காலத்தில்,  சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேலடமுலறகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

அளவில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.  உலகளவில் மாறிவரும், சூழல், சமூக 

மற்றும் பபாருளாதார சூழ்நிலலகளுக்கு ஏற்ப, இயற்லக வளப்பாதுகாப்பு, 

வனப்பாதுகாப்பு, இயற்லக வளங்கலள பமம்படுத்துதல் பபான்றவற்றிற்கான 

பகாள்லககள், திட்டங்கள் பபான்றவற்றில்       கபருேளவு மாற்றங்கள் 

நிகழ்ந்துள்ளன. இத்தனகய கபருோற்றங்கனள பயன்படுத்திக்ககாள்ளும் 

வனகயில், வளோன சூழலியல் ேதிப்பீடுகனள கவளிக்ககாணரும் சி  

பழனேயான காடுகனள ஒரு குறிப்பிட்ட கா ம் வனரயில் பழனே ோறாேல் 

அமத நின யில் பராேரிப்பதற்கான வழிவனகனய சட்டத்தில் 

அறிமுகப்படுத்த அனேச்சகம் பரிசீலித்து வருகிறது. 

7. பன்னாட்டு எல்ன ப் பகுதிகளில் உட்கட்டனேப்னப மேம்படுத்துவதும், நேது 

எல்ன கனள அவ்வாமற பராேரித்து வருவதும் நாட்டின் 

இனறயாண்னேனய நின நிறுத்துவதற்கான முக்கியோன கசயல்பாடாகும். 

தற்மபானதய சூழ்நின யில், ப  மநரங்களில் வன நி த்னத, வனம் சாரா பிற 

பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்த ஒப்புதல் கபறுவதற்கான நனடமுனறயில், 
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மதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த,  உத்தி சார்ந்த ேற்றும் பாதுகாப்பு திட்டங்களில் 

கா  தாேதம் ஏற்படுகிறது. இதன் வினளவாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

இடங்களில் இத்தனகய உள்கட்டனேப்பு வளர்ச்சியில் பின்னனடவு 

ஏற்படுகிறது. மேற்கசான்ன சட்டத்தின் விதிமுனறகளின் கீழ் இத்தனகய 

திட்டங்கள்  ேத்திய அரசின் முன் அனுேதி கபறுவதிலிருந்து வி க்கு 

அளிக்கப்பட மவண்டுோ? அளிக்கப்பட்டுள்ள கா  வனரயனறக்குள் 

நினறமவற்றப்பட மவண்டிய இத்தனகய உத்தி சார்ந்த ேற்றும் பாதுகாப்புத் 

திட்டங்கனளச் கசயல்படுத்த மவண்டி, வனப் பகுதினய வனம் சாரா 

பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்த ோநி ங்கனள அனுேதிக்க ாோ என்பது 

குறித்தும்  அலமச்சகம் பரிசீலித்து வருகிறது. 

8. மேலும் வனநிலங்கலள சுரங்கப் பணிகளுக்காக குத்தனக அடிப்பலடயில் 

ஒதுக்கீடு பசய்யும் பேர்வுகளில், மேற்கசான்ன சட்டத்தின் உட்பிரிவு 2 (ii) 

ேற்றும் 2(iii) -இன் பயன்பாடு பல்மவறு மநர்வுகளில் குழப்பத்னத 

ஏற்படுத்துகிறது. சட்டத்தின் உட்பிரிவு 2(iii) குத்தனகக்கு அளிக்க வனக 

கசய்யும் மவனளயில், உட்பிரிவு 2(ii) வனப்பகுதினய, வனம் அல் ாத 

மநாக்கத்திற்காக  பயன்படுத்துவனதப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது.  உட்பிரிவு 2(iii) 

இன் கீழ் தற்மபாதுள்ள அனுேதிக்கான விதித்தமுனறகளின்படி, வன 
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நி த்தின் தற்மபானதய நிகர ேதிப்னப (NPV) ேட்டுமே கசலுத்தத்தக்கதாக 

உள்ளது.  மேலும், அத்தனகய அனுேதி வழங்குவது குறித்த பரிசீலலனகளில் 

பதலவயான மிகுந்த கவனத்துடன் முடிவு எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் 

குலறபவ.  மாறாக, உட்பிரிவு 2(ii) இன் கீழ் அனுேதி வழங்க முடிபவடுக்க 

பவண்டிய பேர்வுகளில், விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ப  

வழிகாட்டுதல்கள், சி  நீதிேன்ற உத்தரவுகளின்கீழ் வரும் பரிந்துனரகள் 

ேற்றும் பல்மவறு வழிமுனறகனளப் பின்பற்றி, கபறப்படும் ஒவ்கவாரு 

முன்பமாழிவிலன விரிவாக ஆய்வு கசய்ய மவண்டும்.  காடுகளின் 

தற்மபானதய நிகர ேதிப்புடன் மசர்த்து (NPV) ஈடுபசய் காடு வளர்ப்பிற்கான 

பதாலக (Compensatory Afforestation Fund), ஈடுபசய் காடு வளர்ப்பிற்கான 

நி ம் (Compenatory Afforestation Land), பாதுகாப்பு ேண்ட   மர வளர்ப்பு 

உள்ளிட்ட பல்மவறு பணிகளுக்காக இழப்பீட்டு வரிகள் கசலுத்தப்பட 

மவண்டும்.  இவ்வாறு, ஒரு சுரங்க குத்தனகதாரர் உட்பிரிவு 2(iii) இன் கீழ் 

அனுேதி கபற்று, தற்மபானதய கவறும் நிகர ேதிப்புத் கதானகனய (NPV 

Money) கசலுத்துவதன் மபரில் கபருேளவு வனப்பகுதினய 

னவத்திருக்க ாம். உட்பிரிவு 2(iii)ன்படி அனுமதி பபறப்பட்டு, ஆனால் 

குத்தலகதாரர் உட்பிரிவு 2(ii)ன்படி விண்ைப்பிக்கவில்லலபயனில், 

உட்பிரிவு 2(iii) ன் கீழ் பபறப்பட்ட அனுமதிலய வனநிலத்திற்காக பபறப்பட்ட 
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அனுமதியாக எடுத்துக் பகாள்வதா, இல்லலயா எனவும், மாண்பலம 

உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள உத்தரவின்படி, 1986ஆம் வருடத்திய 

சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்படி பபறப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 

வழங்கப்பட பவண்டுமா என்பது குறித்தும் கதளிவான நின  இல்ன . 

முதலில், உட்பிரிவு 2 (iii) என்பது ேரம் வளர்ப்பு / காடு வளர்ப்பு மபான்ற 

மநாக்கத்துடன் கதாடர்புனடய குத்தனகக்கு (இங்கு நி த்னத பிரிப்பது 

அல் து வனம் சாரா பகுதியாக ோற்றுவது இதன் மநாக்கேல் ) ேற்றும் சுரங்க 

குத்தனக மபான்றவற்றிற்கு வனப்பகுதி நி த்னத பிரிப்பது / வனம் சாரா 

பகுதியாக ோற்றும் மநாக்கம் ககாண்ட ஏனனய குத்தனக அல் ாதவற்றிற்கு 

விண்ணப்பிக்கப்பட மவண்டும் என்ற கபாருள் இருந்தது. ஆனால் பின்னர், 

உட்பிரிவு 2 (iii) சுரங்கத்திற்கும் பிற வனகயான குத்தனககளுக்கும் 

விண்ணப்பிக்கப்பட மவண்டிய வனகயில் உருவாக்கப்பட்டது. எனமவ, 

சட்டத்தின் உட்பிரிவு 2 (iii) ஐ நீக்குவதற்கு உத்மதசிக்கப்பட்டு,  உட்பிரிவு 2 (ii) 

வனம் சாரா மநாக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தும் குறிக்மகாள் ககாண்ட எந்த 

விதோன குத்தனககளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட ாம் என 

உத்மதசிக்கப்படுக்கிறது.. 
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9. மிக ஆழோக துனளயிடுதல் (Extended Reach Drilling)) மபான்ற புதிய 

கதாழில்நுட்பங்கள் உருவாகி வருகின்றன. இதனால் வன நி த்திற்கு 

அடியில் ஆழத்திலுள்ள எண்கணய் ேற்றும் இயற்னக எரிவாயுனவ 

ஆராய்ந்து அவற்னற பிரித்கதடுக்க இயலும். ஆனால் வனப்பகுதிக்குரிய 

நி த்தில், வனத்திற்கு ஆதாரோக உள்ள ேண் அல் து நி த்தடி 

நீர்ப்படுனககனள பாதிக்காத வனகயில், வனப்பகுதிகளுக்கு கவளிமய 

இருந்து துனளயிட்டு ஆராய ாம். இத்தனகய கதாழில்நுட்பத்னதப் 

பயன்படுத்துவது சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும் என 

அனேச்சகம் கருதுகிறது, மேலும் இது சட்டத்தின் அதிகார வரம்கபல்ன க்கு 

உட்படாத வனகயில் இருக்க மவண்டும். 

10. உச்சநீதிேன்றத்தின் 12.12.1996 ஆம் நாளிட்ட வனரயனறகளின்படி, 

ோநி த்தால் குறிப்பிட்ட தனியார் வனச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் அல் து  

அகராதியின்படி வனம் என்ற  வரம்கபல்ன க்குள் வரும் நி ங்கனளக் 

ககாண்ட தனிநபர்களின் குனறகனள எளிதாக்குவதற்கும், அதன்படி 

தற்மபாது வனப் பாதுகாப்புச் சட்டம் நனடமுனறயில் இருக்குமிடத்திலும், 250 

சதுர மீட்டர் பரப்பளவுள்ள கட்டலமப்புகலள, வன பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள் 

ேற்றும் குடியிருப்பு அ கு உள்ளிட்ட உயர் / சீரிய மநாக்கங்களுக்காக,   
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நிர்ோணிக்க ஒரு முனற ேட்டும் தளர்வுகள் கசய்து அத்தனகய 

உரினேயாளர்கனள அனுேதிக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.  

11. சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவில் உள்ள “வனப் பயன்பாட்டிற்கு அல் ாத” 

விளக்கத்தின் பகுதி, வனம் சாரா நடவடிக்னகயாகக் கருதப்படும் ேற்றும் 

அந்தப் பிரிவின் மநாக்கத்திற்காக இல் ாத கசயல்பாடுகனள அனடயாளம் 

காட்டுகிறது. காடுகள் ேற்றும் வனவி ங்குகனளப் பாதுகாப்பதற்கு 

துனணபுரியும் நடவடிக்னககள் வனம் அல் ாத கசயல்களாக 

கருதப்படக்கூடாது என்று புரிந்து ககாள்ளப்படுகிறது. அதன்படி, 

மேற்கசான்ன சட்டத்தின் பிரிவு 2(ii) இன் மநாக்கத்திற்காக உயிரியல் 

பூங்காக்கள், திறந்தபவளி வனஉயிரின காட்சிப் பூங்கா, வனப் பயிற்சி 

உள்கட்டனேப்புகள் மபான்றனவ  "வனம் சாரா கசயல்பாடு" என்ற 

கபாருளுக்குள் அடங்காது என்று கருதலாம். 

12. வனம் சாரா மநாக்கங்களுக்காக நி த்னத பயன்படுத்த அனுேதிக்கப்பட்ட 

பின்னர் வன நி ங்கள் ேற்றும் அதன் சூழலியலுக்கு உகந்ததாக இருப்பதற்கு 

இழப்பீட்டு வரிகனள விதிப்பது கட்டாயோகும். அமத மநாக்கத்திற்காக 

குத்தனகனய புதுப்பித்தலின் மபாது எந்தகவாரு வரினயயும் இருமுனற 

விதிப்பது நியாயேற்றது என கருதப்படுகிறது. 
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13. சட்டத்தில் கதளிவான தண்டனன விதிமுனறகள் இருந்தமபாதிலும், சட்ட 

விதிமுனறனய மீறும் நிகழ்வுகளும் உள்ளன. சட்டத்தின் கீழ் குற்றங்கனள 

தடுக்கும் வனகயில், தண்டனனனய மேலும் கடுனேயாக்க மவண்டும் என்று 

அனேச்சகம் கருதுகிறது. இது கதாடர்பாக, 2 ஆம் பிரிவின் கீழ் வரும் 

குற்றங்கள் ஒர் ஆண்டு கா த்திற்கு நீட்டிக்கப்படக்கூடிய சினற 

தண்டனனயுடன், தண்டனனக்குரியதாக ஆக்குவதற்கு தற்மபாது 

கருதப்படுகிறது. அக்குற்றங்கள் பினணயில் கவளிவரமுடியாத வனகயிலும் 

நடவடிக்னக எடுக்கத்தக்க வனகயிலும் இருக்கும். ஏற்ககனமவ ஏற்பட்ட 

மசதங்கனள சரிகசய்வதற்காக 3A ஆம் பிரிவின் கீழ் தண்டனன 

நடவடிக்னகயுடன் கூடுத ாக தண்டனன இழப்பீடுக்கான விதிமுலறகனள 

அறிமுகப்படுத்தவும் கருதப்பட்டுள்ளது. மேலும், ோநி  அரசு அல் து ேத்திய 

அரசின் மநரடி ஆட்சிப்பகுதியின் கீழ் வரும் பகுதியிலுள்ள எந்தகவாரு 

அதிகாரனேப்பும் சட்டத்தின் கீழ் குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் மநர்வில், 

தண்டனன இழப்பீடாக கபறப்படும் கதானகயானது ோநி  அழிக்கப்பட்ட 

வன நி ங்களுக்காக ஈடு கசய்ய அளிக்கப்படும் நிதி மே ாண்னே ேற்றும் 

திட்ட அதிகார அனேப்பில் (CAMPA) னவப்பீடு கசய்யப்படுவதற்குப் பதி ாக 

மதசிய அழிக்கப்பட்ட வன நி ங்களுக்காக ஈடு கசய்ய அளிக்கப்படும் நிதி 
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மே ாண்னே ேற்றும் திட்ட அதிகார அனேப்பில் (CAMPA) னவப்பீடு 

கசய்யப்படுவதற்கு கருதப்படுகிறது.  

14. வன நி த்தில் உண்னேயான வனம் சாரா கசயல்பாடுகனள பரிசீலிப்பதற்கு 

அல் து கருதப்படுவதற்கு அளலவ மற்றும் களஆய்வு நடவடிக்னககள் 

(Survey and Investigation) என்பது முந்னதய நனடமுனறகள் ஆகும். 

இதுமபான்ற ப  நடவடிக்னககளில் வன நி ம் மிகக் குறுகிய கா த்திற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் வன நி த்திற்மகா  அல் து அதில் உள்ள 

பல்லுயிர்ப் கபருக்கத்திற்மகா   குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படுவதில்லல. 

ஆனால், அது மபான்ற நடவடிக்னககள் வனம் சாரா நடவடிக்னகயாகக் 

கருதப்பட்டு, முனறயான நனடமுனறனயப் பின்பற்றி ேத்திய அரசின் முன் 

அனுேதி மகாரப்படுவதால் இதற்கு உண்னேயில் அதிக மநரம் பிடிக்கிறது. 

இதனனக் கனளவதற்கு, குறிப்பாக இதன் தாக்கம் உணர முடியாத 

கசயல்பாடுகளில், சட்டத்தின் விதிமுனறகள் கபாருந்தா வண்ணம் 

திருத்தங்கள் மேற்ககாள்ள ாம்.  

**************** 


