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ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1919 
കൗൺസിൽ നിയമം 1919 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവൺപ്പമന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ് 1919, 

പ്പമൊണ്ടേഗു പ്പ ംസ്ണ്ടഫൊർഡ് പരിഷ്കൊരങ്ങൾ എന്നിവ ബ്രിട്ടീഷ ്പൊർലപ്പമന്റ് 

അവരുപ്പട സർക്കൊർ സംവിധൊനത്തിലും ഭരണത്തിലും ഇന്ത്യക്കൊരുപ്പട പങ്കൊളിത്തം 

എങ്ങപ്പന അംഗീകരിച്ചുപ്പവന്്ന വിവരിക്കുന്നു. ഈ ആക്ടിപ്പനക്കുറിച്്ച പഠിക്കുന്നത ്

വളപ്പര ബ്പധൊനമൊണ്, കൊരണം ബ്രിട്ടീഷ ്സർക്കൊർ ഇന്ത്യൻ പങ്കൊളിത്തണ്ടത്തൊട് ഈ 

തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവൊദിത്തം കൊണിക്കുന്നത് ഇതൊദയമൊണ്. 
 

ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്്ററ് 1919: 
1919-പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ണ്ടേറ് പ്പസബ്കട്ടറി എഡവിൻ 

സൊമുവൽ പ്പമൊേൊഗുവും ഇന്ത്യയുപ്പട വവണ്ടബ്സൊയി പ്പ ംസ്ണ്ടഫൊർഡ് ബ്പഭുവും 

ണ്ട ർന്ന് നടെൊക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തരവൊദിത്തമുള്ള ഒരു സർക്കൊർ പ്പകൊേുവരൊൻ 

ആബ്ഗഹിക്കുന്നുപ്പവന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കൊർ ആദയമൊയി ബ്പഖ്യൊപിച്ചു. ണ്ടകബ്ര, 

ബ്പവിശ്യൊ സർക്കൊരുകളുപ്പട അധികൊരങ്ങൾ തരംതിരിച്ച വയവസ്ഥയൊയിരുന്നു 

അത്. 

 ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ ്സൊബ്മൊജ്യത്തിന്പ്പറ അവിഭൊജ്യ ഘടകമൊയി 

തുടണ്ടരേതൊയിരുന്നു. ഇതുവപ്പര സവൊതബ്ന്ത്യത്തിന ്ഇടമുേൊയിരുന്നില്ല. 

 അധികൊരത്തിന്പ്പറ ബ്കമൊനുഗതമൊയ വിണ്ടകബ്രീകരണം നിർണ്ടേശ്ിച്ചു. 

ഡൽഹിയിപ്പല വവണ്ടബ്സൊയിയുപ്പട അധികൊരങ്ങൾ ബ്പവിശ്യകൾക്കിടയിൽ 

വിതരണം പ്പ യ്യണമൊയിരുന്നു. 

 അധികൊര വിണ്ടകബ്രീകരണത്തിനു ണ്ടശ്ഷവും ഏകീകൃത ഭരണം തുടർന്നു. 

 ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തരവൊദിത്തമുള്ള ഒരു ഗവൺപ്പമന്റ് ഉേൊക്കുന്നതിനുള്ള 

ഉത്തരവൊദിത്തം ബ്രിട്ടീഷ് പൊർലപ്പമന്റൊയിരുന്നു. 

 എന്നിരുന്നൊലും, ബ്പവിശ്യകൾക്്ക ഭൊഗികമൊയ ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങൾ നൽകി; 

അതുപ്പകൊേ് തപ്പന്ന ണ്ടകബ്ര സർക്കൊരിന്പ്പറ ബ്പവർത്തന വശ്ലിയിൽ 

മൊറമുേൊയില്ല. ണ്ടകബ്ര ഗവൺപ്പമന്റിൽ ഡയൊർക്കി ഇല്ലൊയിരുന്നു. 

 ഇന്ത്യയിപ്പല രൊഷ്ബ്ടീയ വയവസ്ഥിതിയിൽ ദവിസഭ സബ്രദൊയം നിലവിൽ വന്നു. 

ഇന്ത്യൻ പ്പലജ്ിണ്ടേറീവ് കൗൺസിലിന് പകരം സംസ്ഥൊനങ്ങളുപ്പട 

കൗൺസിലിന്പ്പറയും പ്പലജ്ിണ്ടേറീവ ്അസംബ്ലിയുപ്പടയും (ഇന്നപ്പത്ത 

രൊജ്യസഭയും ണ്ടലൊക്സഭയും) ഒരു ദവിസഭ സബ്രദൊയം നിലവിൽ വന്നു. 

 1919 പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആകട്് ബ്പകൊരം, ണ്ടകബ്രത്തിനും 

ബ്പവിശ്യകൾക്കുമുള്ള രജ്റ് ണ്ടവർതിരിക്കുന്നത് ആദയമൊയൊണ്. ഇതിനർത്ഥം 

ബ്പവിശ്യകൾക്്ക അവരുപ്പട രജ്റുകൾ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്്ച 

നിർമ്മിക്കൊൻ ഇണ്ടെൊൾ അനുവൊദമുേ്. 
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 ബ്കിസ്തയൊനികൾക്കൊയി ബ്പണ്ടതയക സൊമുദൊയിക ഇലക്ണ്ടബ്ടറുകൾ വയൊപിെിച്ചു. 

മുേീങ്ങൾക്്ക ഒരു ബ്പണ്ടതയക വർഗീയ ണ്ടവൊട്ടർമൊരുേൊയിരുന്നു. 

അതിനുണ്ടശ്ഷം, സിഖ്ുകൊരും ബ്കിസ്തയൊനികളും ആംണ്ടലൊ-ഇന്ത്യക്കൊരും 

ഉൾപ്പെടുന്നു. 

മെൊണ്ടേഗ് മ െംസ്ണ്ടഫൊർഡ് പരിഷ്കരണത്തിന്മറ  രിത്രെം 

1917-ൽ എഡവിൻ പ്പമൊേൊഗുവിപ്പന ഇന്ത്യയുപ്പട ണ്ടേറ് പ്പസബ്കട്ടറിയൊയി 

നിയമിച്ചതിനൊൽ, 1919-പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്പമൊേൊഗു പ്പ ംസ്

ണ്ടഫൊർഡ് പരിഷ്കൊരങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എഡവിൻ പ്പമൊേൊഗു 

ഇന്ത്യക്കൊരുപ്പട പടിപടിയൊയുള്ള വികസനം ലക്ഷ്യമിട്്ട സവയംഭരണ രൊജ്യം 

രൂപീകരിക്കുകയൊയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ ്പൊർലപ്പമന്റിൽ അണ്ടേഹം ഈ ആശ്യം 

മുണ്ടന്നൊട്ടുവച്ചു. ണ്ടലൊർഡ് കഴ്സൺ ഈ നിർണ്ടേശ്ം അംഗീകരിച്ചു. സർക്കൊർ 

നടപടികളിൽ ഇന്ത്യക്കൊരുപ്പട എണ്ണം വർധിെിക്കൊൻ അണ്ടേഹം എഡവിൻ 

പ്പമൊേൊഗുവിപ്പന ഉപണ്ടദശ്ിച്ചു. ണ്ടലൊർഡ് കഴ്സണിന്പ്പറയും എഡവിൻ 

പ്പമൊണ്ടേഗിന്പ്പറയും കൂട്ടൊയ നിർണ്ടേശ്ം മബ്ന്ത്ിസഭ അംഗീകരിക്കുകയും 

പ്പ യ്തതിനൊൽ അത് നടെിലൊക്കി. 
 

1919 മെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൊ ആക്ടിന്മറ സവിണ്ടേഷരക്റൾ 
1919 പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന്പ്പറ  ില ബ്പധൊന സവിണ്ടശ്ഷതകൾ തൊപ്പഴ 

പറയുന്നവയൊണ്: 

 1919പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ, ണ്ടകബ്രത്തിന്പ്പറയും 

സംസ്ഥൊനങ്ങളുപ്പടയും അധികൊരങ്ങൾ വിഭജ്ിക്കുകയും വയവസ്ഥകളിൽ 

ണ്ടകബ്ര സർക്കൊരിന്പ്പറ നിയബ്ന്ത്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും പ്പ യ്തു. 

 ഇണ്ടതൊപ്പട, ണ്ടകബ്ര സർക്കൊരിനും ബ്പവിശ്യൊ സർക്കൊരിനും അതത ്

വിഷയങ്ങളുപ്പട പട്ടിക അനുസരിച്്ച നിയമങ്ങളും നിയബ്ന്ത്ണങ്ങളും 

ഉേൊക്കൊൻ അനുമതി ലഭിച്ചു. എന്നിരുന്നൊലും, ഏകീകൃത ഭരണകൂടം 

ഇണ്ടെൊഴും തുടണ്ടരേതൊയിരുന്നു. 

 പ്പമൊേൊഗു പ്പ ംസണ്്ടഫൊർഡ് പരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ, ബ്പവിശ്യകപ്പള 

ഭരണത്തിന്പ്പറ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ വകമൊറം പ്പ യ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, 

സംവരണം പ്പ യ്ത വിഷയങ്ങൾ എന്നിങ്ങപ്പന തരംതിരിച്ചിട്ടുേ്. 

 പ്പലജ്ിണ്ടേറീവ ്കൗൺസിലിന്പ്പറ  ുമതലയുള്ള മബ്ന്ത്ിമൊരുപ്പട സഹൊയണ്ടത്തൊപ്പട 

ഗവർണറുപ്പട കീഴിൽ വകമൊറം പ്പ യ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഭരിച്ചു. 

തത്ഫലമൊയുേൊകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഗവർണറും എക്സികയൂട്ടീവ് കൗൺസിലും 

ഭരിച്ചു. 

 ഈ ദവര ഭരണരീതിപ്പയ വദവൊധിപതയം എന്നൊണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇരട്ട 

ഭരണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന di-arche എന്ന ബ്ഗീക്്ക പദത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ 

ഒരു പദമൊണ ്Dyarchy. 

 ഇന്ത്യൊ ഗവൺപ്പമനറ്് ഇന്ത്യയിൽ ദവിസഭകളും ണ്ടനരിട്ടുള്ള തിരപ്പഞ്ഞടുെ് 

സബ്രദൊയങ്ങളും അവതരിെിച്ചു. ഉപതിരപ്പഞ്ഞടുെ് ബ്പബ്കിയയിലൂപ്പട 
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അംഗങ്ങപ്പള തിരപ്പഞ്ഞടുക്കുന്ന ഉപരിസഭയും അണ്ടധൊസഭയും 

ഉൾപ്പെടുന്നതൊണ ്ദവിസഭ നിയമസഭ. 

 വവണ്ടബ്സൊയിയുപ്പട എക്സികയൂട്ടീവ് കൗൺസിലിപ്പല ആറ് അംഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് 

ണ്ടപരും ബ്രിട്ടീഷുകൊരനൊയ കമൊൻഡറും  ീഫും ഒഴിപ്പകയുള്ള 

ഇന്ത്യക്കൊരൊയിരുന്നു. 

 ഇവയ്പ്പക്കൊെം, 1919 പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യൊ ആകട്് ലേനിൽ ഇന്ത്യൻ 

വഹക്കമ്മീഷണർക്കൊയി ഒരു പുതിയ ഓഫീസ് സ്ഥൊപിക്കുകയും, ഇന്ത്യയുപ്പട 

ണ്ടേറ് പ്പസബ്കട്ടറിയുപ്പട വകവശ്മുള്ള  ില അധികൊരങ്ങൾ അണ്ടേഹത്തിന ്

വകമൊറുകയും പ്പ യ്തു. 

 പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, ആണ്ടരൊഗയം എന്ന ആശ്യം സ്ഥൊപിച്ചു എന്നതൊണ ്

ഈ നിയമത്തിന്പ്പറ രസകരമൊയ ഭൊഗം. 1926-ൽ ഒരു പ്പസൻബ്ടൽ പബ്ലിക് 

സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു, അത് സിവിൽ സർവീസുകൊപ്പര റിബ്കൂട്്ട 

പ്പ യ്യുന്നതിനൊയി തുറന്നു. 

 ഈ നിയമം ബ്പവിശ്യൊ രജ്റുകപ്പള ണ്ടകബ്ര രജ്റുകളിൽ നിന്ന് ണ്ടവർതിരിക്കുന്നു, 

അവിപ്പട ബ്പവിശ്യകൾ അവരുപ്പട രജ്റുകൾ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്്ച 

വകകൊരയം പ്പ യ്യണം. 

 ഓണ്ടരൊ 10 വർഷത്തിലും ണ്ടജ്ൊലിപ്പയക്കുറിച്്ച റിണ്ടെൊർട്്ട പ്പ യ്യൊൻ ഒരു നിയമ 

കമ്മീഷപ്പന നിയമിച്ചു. 

1919-മെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൊ നിയെത്തിമെ വയവസ്ഥക്റൾ 

1919 പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിപ്പല ബ്പധൊന വയവസ്ഥകൾ തൊപ്പഴ 

പറയുന്നവയൊണ്: 

 ഇത ്പിഎസ്സി, അതൊയത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സ്ഥൊപിക്കൊൻ 

നിയമിച്ചു. 

 എക്സികയൂട്ടീവ ്കൗൺസിലിൽ എട്ട ്ണ്ടപരിൽ മൂന്ന ്ഇന്ത്യക്കൊരും 

ഉേൊയിരുന്നു. 

 ഇന്ത്യൻ വഹക്കമ്മീഷണറുപ്പട ഓഫീസ ്യുപ്പകയിപ്പല ലേനിൽ 

സ്ഥൊപിതമൊയി. 

1919 മെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിമെ അപൊക്റരക്റൾ 

1919 പ്പല ഗവൺപ്പമന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിലും  ില ബ്പധൊന ണ്ടപൊരൊയ്മകൾ 

ഉേൊയിരുന്നു, അവ  ുവപ്പട പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 

 സംസ്ഥൊന സർക്കൊരുകൾക്്ക രജ്റുകൾ സവയം വകകൊരയം പ്പ യ്യൊനുള്ള 

അധികൊരം നൽകിയിരുന്നു, എന്നൊൽ ണ്ടകബ്ര സർക്കൊരിന്പ്പറ ണ്ടനരിട്ടുള്ള 

സൊരത്തിക കൊരയങ്ങളിപ്പലൊന്നും അവർക്്ക പപ്പങ്കടുക്കൊൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 രൊജ്യത്തിന് ണ്ടവേിയുള്ള നിർണൊയക തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ 

മബ്ന്ത്ിമൊർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, പകരം എപ്പന്ത്ങ്കിലും നിർണ്ടേശ്ങ്ങൾ നൽകൊൻ 

ബ്ശ്മിച്ചൊൽ അവപ്പര ഗവർണർമൊർ എതിർത്തു. 
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 ബ്പവിശ്യൊ മബ്ന്ത്ിമൊർ എടുക്കുന്ന ഏത ്തീരുമൊനവും അവർക്്ക ഇഷ്ടമപ്പല്ലങ്കിൽ 

ഗവർണർക്്ക എളുെത്തിൽ മറികടക്കൊൻ കഴിയും. അതിനൊൽ, ഇന്ത്യക്കൊപ്പര 

മബ്ന്ത്ിമൊരൊക്കിപ്പയങ്കിലും ഭരണത്തിന്പ്പറ യഥൊർത്ഥഅധികൊരങ്ങൾ 

ബ്രിട്ടീഷുകൊരുപ്പട കയ്യിൽ തപ്പന്നയൊണ്. 
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