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ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമങ്ങൾ 

 ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ വില്ലേജ ്അക്കൗണ്ടുകളിൽ സുതാര്യത 

ലകാണ്ടുവര്ുന്നതിനായി ര്ാജസ്ഥാനിലെ മസ്ദൂ ർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടന 

(എംലകഎസ്എസ)് ഗ്രസ്ഥാനല്ലതാലടയാണ് വിവര്ാവകാശതിനല്െ ആവശയം 

ആര്ംഭിച്ചത.് സർക്കാർ ഫയെുകളിൽ ല്ലര്ഖലെടുതിയിട്ടുള്ള ഔല്ല്യാരിക 

വിവര്ങ്ങളിൽ വിവര്ങ്ങൾ െഭയമാക്കണലമന്ന ്അവർ ആവശയലെട്ടു. 

 1993-ൽ അഹമ്മ്ാബാ്ിലെ സിഇആർസി ഒര്ു കര്ട ്വിവര്ാവകാശ നിയമം 

നിർല്ലേശിച്ചു. 

 1996-ൽ, ജസ്റ്റിസ ്രി ബി സാവന്ത്ിന്ലെ ല്ലനതൃതവതിെുള്ള ഗ്രസ ്കൗൺസിൽ ഓഫ ്

ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യാ രവൺലമന്െിന ്വിവര്ാവകാശം സംബന്ധിച്ച കര്ട ്മാതൃകാ 

നിയമം. ഗ്രാഫ്റ ്ല്ലമാരൽ നിയമം രിന്നീട ്രര്ിഷ്കര്ിച്ച ്വിവര്ാവകാശ ബിൽ 1997 

എന്ന ്രുനർനാമകര്ണം ലെയ്തു. 

 എച്ച ്രി ഷൂര്ിയുലട അധ്യക്ഷതയിൽ ല്ലകഗ്ര രവൺലമനെ് ്ഒര്ു വർക്കിംര ്ഗ്രൂെിന ്

ര്ൂരം നൽകുകയും വിവര് സവാതഗ്ന്ത്യം സംബന്ധിച്ച കര്ട ്നിയമനിർമ്മാണം 

തയ്യാൊക്കുന്നതിനുള്ള െുമതെ നൽകുകയും ലെയ്തു. 1997-ൽ ഷൂര്ി കമ്മിറി 

അതിനല്െ െില്ലൊർട്ട ്സമർെിക്കുകയും ഷൂര്ി കമ്മിറിയുലട കര്ട ്നിയമതിനല്െ 

അടിസ്ഥാനതിൽ ഒര്ു കര്ട ്നിയമം ഗ്രസിദ്ധീകര്ിക്കുകയും ലെയ്തു. തുടർന്ന,് 

വിവര്ാവകാശ ബിൽ 2000-െും ഇല്ലത െില്ലൊർട്ട ്ഉരല്ലയാരിച്ചു. 

 2000-ലെ വിവര്ാവകാശ ബിൽ രാർെലമന്െെി സ്റ്റാൻരിംര ്കമ്മിറിക്ക ്അയച്ചു. 

2000-ലെ വിവര്ാവകാശ ബിൽ 2002-ൽ രാർെലമന്െിന്ലെ ഇര്ുസഭകളും രാസാക്കി. 

 2004-ൽ യുരിഎ സർക്കാർ ല്ലകഗ്രതിൽ അധ്ികാര്തിൽ വര്ികയും 

ലരാതുമിനിമം രര്ിരാടിക്ക ്കീഴിൽ "വിവര്ാവകാശ നിയമം" കൂടുതൽ 

രങ്കാളിതവും അർത്ഥരൂർണ്ണവുമാക്കുലമന്ന ്വാഗ്ദാനം ലെയ്യുകയും ലെയ്തു. 

 സർക്കാര്ിനല്െ ലരാതുമിനിമം രര്ിരാടിയുലട നടതിെിനായി ഒര്ു ല്ല്ശീയ 

ഉരല്ല്ശക സമിതി (എൻഎസി) ര്ൂരീകര്ിച്ചു. 

 വിവര്ാവകാശവുമായി ബന്ധലെട്ട ഒര്ു ലരാതുതാൽരര്യ ഹര്ജി (PIL) 2004-ൽ 

സുഗ്രീം ല്ലകാടതി രര്ിരണിച്ചിര്ുന്നു. അതിനായി വിവര്ാവകാശ നിയമം 

ഉണ്ടാക്കാൻ സുഗ്രീം ല്ലകാടതി സർക്കാര്ില്ലനാട ്ഉതര്വിട്ടു. 

 ഒടുവിൽ 2005ൽ രാർെലമന്െിൽ വിവര്ാവകാശ ബിൽ രാസാക്കി. 

 

ആമുഖം 
 

 വിവര്ാവകാശ നിയമം 2005 ജൂണിൽ രാർെലമന്െ ്രാസാക്കി, അത് 2005 

ഒക്ല്ലടാബെിൽ നിെവിൽ വന്നു. 

 വിവര്ാവകാശ നിയമം 2002, വിവര്ാവകാശ നിയമം 2002-ന ്രകര്മായി, ഓല്ലര്ാ 

രൗര്നും വിവര്ാവകാശതിനല്െ ഒര്ു ഗ്രാല്ലയാരിക ഭര്ണകൂടം 

സ്ഥാരിക്കുന്നതിനുള്ള െക്ഷയല്ലതാലട. 

 ഭര്ണഘടനയുലട 19 (1) (എ) വകുെിന ്അനുസൃതമായി ഉതര്വാ്ിതവും 

സുതാര്യതയും വികസിെിക്കുന്നതിനും ഉെൊക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒര്ു 

സംവിധ്ാനമാണ ്വിവര്ാവകാശ നിയമം. 

 ഇത ്ഓല്ലര്ാ ഇന്ത്യൻ രൗര്നല്െയും നിയമരര്മായ അവകാശമാണ.് 
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2005-ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്ലെ പ്രധാന സവിശശഷതകൾ 

 

 അതിനല്െ വയവസ്ഥ ഗ്രകാര്ം, ഇന്ത്യയിലെ ഏലതാര്ു രൗര്നും ഒര്ു ലരാതു 

അധ്ികാര്ിയിൽ നിന്ന ്വിവര്ങ്ങൾ അഭയർത്ഥിക്കാം. ആവശയമായ വിവര്ങ്ങൾക്ക ്

30 ്ിവസതിനകം മെുരടി നൽകണം. 

 രബ്ലിക് അല്ലതാെിറിയിൽ നിന്നുള്ള ഏലതങ്കിെും ഗ്രശ്നലതക്കുെിച്ചുള്ള 

വിവര്ങ്ങൾക്കായുള്ള അഭയർത്ഥന ല്ലകഗ്രതില്ലൊ സംസ്ഥാനതില്ലൊ ഉള്ള രബ്ലിക് 

ഇൻഫർല്ലമഷൻ ഓഫീസർക്ക ്സമർെില്ലക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 വിവര്ാവകാശ നിയമം എോ സർക്കാർ സ്ഥാരനങ്ങലളയും അവര്ുലട 

ഓഫീസുകൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന ്അവര്ുലട ല്ലര്ഖകൾ കമ്പ്യൂട്ടർവത്കര്ിച്ച ്

ലരാതുജനങ്ങൾക്കായി വിവര്ങ്ങൾ വയാരകമായി ഗ്രെര്ിെിക്കുന്നതിന ്

ല്ലഗ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നു. 

 2005ലെ ഈ വിവര്ാവകാശ നിയമതിന ്കീഴിൽ ജമ്മു കശ്മീർ വര്ിേ. 

എന്നിര്ുന്നാെും, അതിന ്ഗ്രല്ലതയക വിവര്ാവകാശ നിയമം 2009 ഉണ്ട.് 

 1923ലെ ഒഫീഷയൽ സീഗ്കട്ടസ്് ആക്ട ്ഗ്രകാര്ം ഏർലെടുതിയ നിയഗ്ന്ത്ണങ്ങൾ 

വിവര്ാവകാശ നിയമം വഴി ഇളവ ്ലെയ്തു. 

 നിയമതിന ്കീഴിൽ ഉെെുനൽകുന്ന വിവര്ാവകാശം നടെിൊക്കുന്നതിനായി 

നിയമം ഒര്ു ഗ്തിതെ ഘടന സ്ഥാരിച്ചിട്ടുണ്്ട. രബ്ലിക് ഇൻഫർല്ലമഷൻ ഓഫീസർ, 

ഫസ്റ്റ ്അെല്ലെറ ്അല്ലതാെിറി, ലസൻഗ്ടൽ ഇൻഫർല്ലമഷൻ കമ്മീഷൻ (സിഐസി) 

എന്നിവയാണ ്മൂന്ന ്തെങ്ങൾ. 

 അല്ലരക്ഷ സവീകര്ിച്ച് 30 ്ിവസതിനകം വിവര്ങ്ങൾ സമർെിക്കണം. 

 30 ്ിവസതിനുള്ളിൽ വിവര്ങ്ങൾ െഭിക്കാത സാഹെര്യതിൽ, വിവര്ങ്ങൾ 

ആവശയമുള്ള വയക്തിക്ക ്അെീൽ ഫയൽ ലെയ്യാം. അെീൽ അല്ലതാെിറി 30 

്ിവസതിനകം അലേങ്കിൽ അസാധ്ാര്ണമായ സരർഭങ്ങളിൽ 45 

്ിവസതിനകം മെുരടി നൽകണം. 

 വിവര്ങ്ങൾ നൽകാത സാഹെര്യതിൽ വയക്തിക്ക ്90 ്ിവസതിനുള്ളിൽ 

ര്ണ്ടാമലത അെീൽ ഫയൽ ലെയ്യാം. 

 ല്ലകഗ്രതിെും സംസ്ഥാനതും (ലെജില്ലേച്ചർ, എക്സികയൂട്ടീവ്, ജുരീഷയെി) എോ 

ഭര്ണഘടനാ സ്ഥാരനങ്ങളും, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിെുള്ള/ധ്നസഹായം 

നൽകുന്ന സ്ഥാരനങ്ങൾ/എൻജിഒകൾ, സവകാര്യവൽക്കര്ിക്കലെട്ട രബ്ലിക് 

യൂട്ടിെിറി കമ്പ്നികൾ എന്നിവയാണ ്വിവര്ാവകാശ ഗ്രകാര്ം ബാധ്കമായ ലരാതു 

അധ്ികാര്ികൾ. 

 വിജ്ഞാരനതിെൂലട വയക്തമാക്കിയ സംസ്ഥാനതിനല്െ ഏജൻസികളായ 

ലസൻഗ്ടൽ ഇന്െെിജൻസ,് ലസകയൂര്ിറി ഏജൻസികൾ എന്നിവയാണ ്

വിവര്ാവകാശ നിയമഗ്രകാര്ം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ലരാതു അധ്ികാര്ികൾ. 

ഒഴിവാക്കൽ ല്ലകവെമേ. 

 ല്ലകഗ്ര വിവര്ാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഒര്ു മുഖയ വിവര്ാവകാശ കമ്മീഷണെും 10 

ല്ലകഗ്ര വിവര്ാവകാശ കമ്മീഷണർമാര്ും ഉൾലെടും. 

 മുഖയ വിവര്ാവകാശ കമ്മീഷണർക്ക ്ഓഫീസിൽ ഗ്രല്ലവശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 

അഞ്ച ്വർഷലത കാൊവധ്ി ഉണ്ടായിര്ിക്കും. ആ തസ്തികയില്ലെക്ക ്

രുനർനിയമനതിന ്അവൾക്ക/്അവന ്അർഹതയിേ. 

 ആക്ടിൽ 31 വകുെുകളും 6 അധ്യായങ്ങളുമുണ്്ട. 

 ഈ നിയമതിന ്കീഴിൽ ഇളവ ്അനുവ്ിച്ചിട്ടുള്ള ലരാതു അധ്ികാര്ികലള കുെിച്ച് 

ലസക്ഷൻ 8 കകകാര്യം ലെയ്യുന്നു. 
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വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്ലെ െക്ഷ്യങ്ങൾ 

 നിെവിെുള്ള ര്ഹസയ സംസ്ക്കാര്തിന ്രകര്ം സുതാര്യതയുലട സംസ്കാര്ം 

ലകാണ്ടുവര്ാൻ 

 ര്ാജയലത രൗര്ലന ശാക്തീകര്ിക്കാൻ. 

 ലരാതു അധ്ികാര്ികളുലട ഗ്രവർതനതിൽ സുതാര്യത ല്ലഗ്രാത്സാഹിെിക്കുക. 

 അഴിമതി തടയാനും ഇോതാക്കാനും. 

 രൗര്നും സർക്കാര്ും തമ്മിെുള്ള ബന്ധം രര്ിവർതനം ലെയ്യുക 

 അധ്ികാര്തിനല്െ നിയമവിര്ുദ്ധമായ ല്ലകഗ്രീകര്ണങ്ങൾ ലരാളിലച്ചഴുതുക 

 

വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ സമീരകാെ ശേദഗതികൾ 

 ല്ലകഗ്ര വിവര്ാവകാശ കമ്മീഷണെുലടയും വിവര്ാവകാശ കമ്മീഷണെുലടയും 

ല്ലസവന നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും മാറാൻ ബിൽ അധ്ികാര്ം നൽകുന്നു. 

 ഇനി മുതൽ ല്ലകഗ്രതിലെയും സംസ്ഥാനതിലെയും മുഖയ വിവര്ാവകാശ 

കമ്മീഷണർ, ഇൻഫർല്ലമഷൻ കമ്മീഷണർമാർ എന്നിവര്ുലട ല്ലസവന 

കാൊവധ്ിയും ശമ്പ്ളവും അെവൻസുകളും ല്ലകഗ്ര രവൺലമന്ൊണ ്

നിർല്ലേശിക്കുന്നലതന്ന ്അതിൽ വയക്തമായി രെയുന്നു. 

 മുഖയ വിവര്ാവകാശ കമ്മീഷണലെയും (സിഐസി) മറ ്വിവര്ാവകാശ 

കമ്മീഷണർമാലര്യും ഒര്ു നിശ്ചിത കാെയളവില്ലെക്കും ല്ലകഗ്ര സർക്കാർ 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വയവസ്ഥയുലട അടിസ്ഥാനതിൊണ ്നിയമിക്കുന്നത.് 

 

ലവല്ലുവിളികൾ/പ്രശ്നങ്ങൾ 

 സമീരകാെ രഠനമനുസര്ിച്ച,് ഗ്രാമഗ്രല്ല്ശങ്ങളിലെ 36 ശതമാനം ആളുകളും 

നരര്ഗ്രല്ല്ശങ്ങളിൽ 38 ശതമാനം ആളുകളും മാഗ്തമാണ ്വിവര്ാവകാശ 

നിയമലതക്കുെിച്ച ്ല്ലകട്ടിട്ടുള്ളത.് 

 രുല്ലര്ാരമനരര്വും ശാക്തീകര്ിക്കലെട്ടതുമായ സമൂഹതിന ്വിവര്ാവകാശ 

നിയമതിൽ സ്ഗ്തീകളുലട രങ്കാളിതം രര്യാപ്തമേ. 

 രബ്ലിക് ഇൻഫർല്ലമഷൻ ഓഫീസർമാര്ിൽ 45 ശതമാനവും തസ്തികയിൽ 

ല്ലെര്ുല്ലമ്പ്ാൾ രര്ിശീെനലമാന്നും െഭിച്ചിട്ടിലേന്ന ്കണക്കുകൾ വയക്തമാക്കുന്നു. 

 ല്ലകഗ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ല്ലമാശം ല്ലര്ഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന 

ഗ്രവണതയുണ്്ട. ഇത് വിവര്ാവകാശ നിയമതിലെ ലസക്ഷൻ 4 െംഘിക്കുന്നു. 

 ല്ലകസുകൾ ലകട്ടിക്കിടക്കുന്നത ്വിവര്ാവകാശ നിയമല്ലതാടുള്ള സർക്കാര്ിന്ലെ 

കാഷവൽ സമീരനതിനല്െ വയക്തമായ സൂെനയാണ.് 

 ഇൻഫർല്ലമഷൻ കമ്മീഷനുകൾ ഗ്രവർതിെിക്കുന്നതിന ്ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

സൗകര്യങ്ങളുലട അഭാവവും ജീവനക്കാര്ുലട വെിയ കുെവുമുണ്്ട. 

 വിസിൽ ല്ലബ്ലാവർ ലഗ്രാട്ടക്ഷൻ ആക്ട ്ല്ലനർെിച്ചത ്ആശങ്കയ്ക്ക ്കാര്ണമാകുന്നു. 

 വിവര്ാവകാശ ഗ്രവർതകര്ുലട ല്ലജാെിക്കിടയിലെ സുര്ക്ഷയും സംര്ക്ഷണവും 

ആശങ്കാജനകമാണ.് 

 ജുരീഷയെിലയയും ര്ാഷ്ഗ്ടീയ രാർട്ടികലളയും ഉൾലെടുതാതത ്മനസ്സിൽ 

സംശയം ജനിെിക്കുകയും സംവിധ്ാനലത കൂടുതൽ സുതാര്യവും 

ഉതര്വാ്ിതവുമുള്ളതാക്കുന്നതിനുള്ള ല്ലരാര്ാട്ടതിന ്തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും 

ലെയ്യുന്നു. 

 സമീരകാെ മാറങ്ങൾ വിവര്ാവകാശ കമ്മീഷണർമാലര് തിര്ലെടുക്കുന്നതിൽ 

ര്ാഷ്ഗ്ടീയ ര്ക്ഷാകർതൃതവം സൃഷ്ടിക്കുകയും വിവര്ാവകാശ നിയമതിന്ലെ 

ഗ്രധ്ാന െക്ഷയലത ്ുർബെലെടുതുകയും ലെയ്യും. 
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