
তথ্যৰ অধিকাৰ আইন, ২০০৫ ধক? 

তথ্যৰ অধিকাৰ আইন নামেমৰ জনধিয়ভামে জনাজাত তথ্যৰ অধিকাৰ আোৰ সংধিিানৰ ১৯(ক) অনুমেদৰ অিীনত এক 

মেৌধিক অধিকাৰ। অনুমেদ ১৯(১)(ক)ত িযাখ্যা কৰা হৈমে মে িধতজন নাগধৰকৰ িাক আৰু েত িকাশৰ স্বািীনতা আমে। 

ভাৰতীয় সংধিিানৰ িস্তােনাত ভাৰতৰ জনসািাৰমে ইয়াৰ সকমিা নাগধৰকৰ িামি ধিন্তা আৰু িকাশৰ স্বািীনতা সুৰধিত 

কৰাৰ িামি ধনজৰ গম্ভীৰ সংকল্প ম াষো কধৰধেি। ভাৰতৰ উচ্চতে নযায়ািময় ৰায় ধদধেি মে িাক আৰু েত িকাশৰ 

স্বািীনতাৰ ধভতৰত আমে িাৰো িিাৰৰ স্বািীনতা ৷ ২০০৫ িনৰ ১১ মে’ত মিাকসভাত আৰ ুৰাজযসভাৰ ১২ মে’ত ইউ 

ধি এ িৰকামৰ ইয়াক গৃৈীত কমৰ। তদুিধৰ ২০০৫ িনৰ ১৫ জনু তাধৰমখ্ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰিধতৰ সন্মধত িাভ কৰা ৈয়।১২০ ধদনৰ 

ঠিক ধিেমতই ২০০৫ িনৰ ১২ অমটািৰত তথ্যৰ অধিকাৰ আইন িিিৎ ৈয়।তথ্যৰ অধিকাৰ আইন ২০০৫ ময় িধতজন 

নাগধৰকক িেতা িদান কমৰ ধেসকিৰ িৰা তথ্য ধিিাধৰিলি ইেকু িৰকাৰক। এজন নাগধৰমক ধেমকামনা িৰকাৰী নধথ্ 

িধৰদশশন কধৰি িামৰ আৰ ুিগমত মসইখ্নৰ িোধেত ফম াকধিও ধিিাধৰি িামৰ। এধতয়া, তথ্যৰ অধিকাৰ আইন ২০০৫ 

অনুসধৰ ‘তথ্য’ৰ অথ্শ ধক িুধজ িাওঁ তথ্যৰ অধিকাৰ আইন অনসুধৰ ‘তথ্য’ হৈমে মেমো, ইমেইি, মৰকৰ্শ , নধথ্-িত্ৰ, মিে 

ধিজ্ঞধি, েতােত, িৰােশশ, ধিজ্ঞধি, অৰ্শ াৰৰ িগিুক, িধতমিদন, িুধি, কাগজ, নেুনা, েমৰ্ি, ধেমকামনা ইমিক্ট্ৰধনক ৰূিত ৰখ্া 

তথ্য সােগ্ৰী। 

তথ্যৰ অধিকাৰ আইন ২০০৫ৰ উদ্দেশ্য: 

1. নাগধৰকসকিক তথ্য িাভৰ িামি আইনী কাঠামো আগিম াো। 

2. িধতম া ৰাজহুো কতৃশ িিৰ জিািধদধৈতাক িসাধৰত কৰা, োৰ ফিত দুনীধত হ্ৰাস কৰা। 

3. ধিমৰািী স্বাথ্শৰ সেন্বয় সািন কৰা আৰু িৰকাৰৰ কােশযকিাি, আৰ ুসম্পদৰ িযেৈাৰক অগ্ৰাধিকাৰ ধদয়া। 

4. গেতন্ত্ৰৰ আদশশ ৰিা কধৰিলি। 

আৰ টি আই আইনৰ তাৎপৰ্্যয 

A. আৰ টি আই আইন, ২০০৫ ময় নাগধৰকক শাসনত িিধিত মগািনীয়তা আৰু িেতাৰ অিিযেৈাৰক হি িশ্ন উত্থািন 

কৰাৰ িেতা িদান কধৰমে। 

B.  মকন্দ্ৰীয় আৰু ৰাধজযক িেশায়ৰ তথ্য আময়াগৰ জধৰয়মতমৈ এমন তথ্যৰ সুধিিা িদান কৰা ৈয়। 

C. আৰ টি আইৰ তথ্যক জনসািাৰেৰ ভাি ধৈিামি গেয কধৰি িাধৰ, কাৰে ই নাগধৰকৰ স্বাথ্শৰ িামি িাসংধগক আৰ ু

স্বে আৰু সজীে গেতন্ত্ৰৰ কােশযকিািৰ িামি ই এক গুৰুত্বিূেশ স্তম্ভ। 

D. িাভ কৰা তথ্যই মকেি িৰকাৰক জিািধদধৈ কৰাত সৈায় কৰাই নৈয়, সোজৰ সােধগ্ৰক স্বাথ্শ িূৰে কধৰি িৰা 

অনযানয উমেশযৰ িামিও উিমোগী কধৰ মতািাত সৈায় কমৰ। 
E. িধত িেমৰ আৰ টি আই আইনৰ অিীনত িায় েয় ধেধিয়ন আমিদন দাধখ্ি কৰা ৈয়, োৰ ফিত ই ধিশ্বজধুৰ 

আ াইতলক মিধে িযেহৃত সূেশযৰ মিাৈৰ আইন। 
F. এই আমিদনসেূমৈ মেৌধিক অধিকাৰ আৰু িািযতা িদানৰ িামি িৰকাৰক জিািধদধৈ কৰাৰ িৰা আৰম্ভ কধৰ মদশৰ 

উচ্চতে কােশািয়সেূৈক িশ্ন কৰালিমক একাধিক ধিষয়ৰ তথ্য ধিিামৰ। 



G. আৰ টি আই আইন িযেৈাৰ কধৰ োনুমৈ এমন তথ্য ধিিাধৰমে ধেমিাৰ িৰকামৰ িকাশ কধৰি ধনধিিামৰ কাৰে ইয়াৰ 

দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা দুনীধত, োনে অধিকাৰ উিং া, আৰু অনযায় কােশয আধদ উদঙাই ধদি িামৰ। 

H. নাগধৰকৰ জীেনত িভাে মিমিাো িৰকাৰৰ নীধত, ধসদ্ধান্ত আৰু কােশযৰ ধিষময় তথ্যৰ িমেশ জিািধদধৈতা ধনধিত 

কৰাৰ এক আধৈিা। 

I. উচ্চতে নযায়ািময় মকইিা াও ৰায়দানত ৰায় ধদমে মে সংধিিানৰ ১৯ আৰু ২১ নং অনুমেদৰ িৰা হি অৈা আৰ টি 

আই হৈমে এক মেৌধিক অধিকাৰ, ধেময় নাগধৰকসকিক ক্ৰমে িাক আৰু েত িকাশৰ স্বািীনতা আৰু জীেনৰ 

অধিকাৰৰ ধনিয়তা িদান কমৰ। 

 


