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মে�� �চমসেফাড�  সং�ার (১৯১৯ ি�ঃ) আইেনর শত� �িল আেলাচনা কেরা।

মে�� �চমসেফাড�  আইন

�থম িব�যু� ও তার পরবত� ী কেয়ক বছের ভারেত

উে�খেযাগ� ঘটনা�িলর মেধ� ���পূণ � িছল ১৯১৯

ি��াে�র মে�� �চমসেফাড�  সং�ার আইন �বত� ন।

ভারতসিচব এডুইন �ানিল মে�� ও ভারতসিচব লড�

�চমসেফাড�  িমিলতভােব এই আইেনর �বত� ন কেরন তাই তা

মে�� �চমসেফাড�  আইন (১৯১৯ ি�ঃ) নােম পিরিচত।

মে�� �চমসেফাড�  আইেনর শতাবিল

এই আইন �ারা (১) �ক�ীয় �ােদিশক সরকােরর মেধ� �মতা

ব�ন কের �দওয়া হেলা। (২) �ক�ীয় সরকার স�ূণ�ভােব

ভাই�য় ও তার কায�িনব�াহক সভার (Executive Council)

হােতই ন�� থােক। তারা �ক�ীয় আইনসভার কােছ না �থেক

�সে�টারী অফ-��ট মারফত ি�িটশ পাল�ােমে�র কােছ দায়ী

থাকেবন।(৩) �ক�ীয় আইনসভােক রা�পিরষদ (Council of

States) ও আইন পিরষদ (Legislative Assembly) নােম দুিট

কে� িবভ� করা হল, তােদর সদস�সংখ�া িকছুটা �বেড়

িনব�ািচত সভ�বৃে�র সংখ�ািধক� সৃি� করা হয়। �ক�ীয়

আইনসভার উ�কে� ৬০ জন সদেস�র মেধ� ৩৪ জন

িনব�ািচত সদস� থাকেব এবং িন�কে� ১৪০ জন সদেস�র

মেধ� ১০০ জন িনব�ািচত সদস� থাকেব; (৪) সা�দািয়ক

িনবাচন-ব�ব�া বজায় থােক। (৫) যিদও �ক�ীয় ও �ােদিশক

গভন�েমে�র মেধ� দািয়� ব�ন করা হেয়িছল তথািপ �ক�ীয়

আইনসভা সম� ভারেতর জন� আইন �ণয়েনর �মতা �া�

হেয়িছল। আবার �কােনা িবল আইনপিরষদ কতৃ� ক নাকচ হেল

গভন�র-�জনােরলেক তা আইেন পিরণত করবার �মতা

�দওয়া হেয়িছল। (৬) �ােদিশক আইনসভার শতকরা ৭০ জন

সদস� িনব�ািচত ও শতকরা ৩০ জন সদস� মেনানীত করার

ব�ব�া হয়।

গভন�র-শািসত �েদশ�িলেত শাসনকায� সংরি�ত

(Reserved) ও হ�া�িরত (Transferred) এই দুইভােগ িবভ�

করা হয়। সপািরষদ গভ� নেরর হােত সংরি�ত িবষয়�িলর

দািয়� ন�� হয়। অন�িদেক হ�া�িরত িবষয়�িলর দািয়�

জন�িতিনিধেদর �ারা গিঠত ম�ীসভার ওপর ন�� হয়। এই

কারেণ �ােদিশক শাসনপ�িত ��তশাসন (Dyarchy) নােম

পিরিচত। পুিলশ, �জল, রাজ�, িবচার �ভৃিত িবষয়�িল

িছল সংরি�ত। িশ�া, কৃিষ, �া��, �ায়�শাসন �ভৃিত িবষয়

মি�সভার ওপর ন�� হয়।

সমােলাচনা 

১৯১৯ ি��াে�র �শাসিনক সং�াের �ত�� িনব�াচন-নীিত

�ীকৃত হেলও এবং কতক�িল �ােদিশক িবভাগ হ�া�িরত

হওয়া সে�ও (১) ভারতবাসীেক �কৃত �ায়�শাসেনর

অিধকার �থেক বি�ত রাখা হয়। (২) �কে� সব �মতা

বড়লােটর হােত �ক�ীভূত রাখা হয়।(৩) �ােদিশক শাসেনর

��ে� গভ� নরবা �ছােটালাটেক মি�সভার িস�া� নাকচ করার

অিধকার �দওয়া হয়। ফেল ভারতবাসীর আশা-আকা�

অপূণ � �থেক যায়।
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