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मतदाताको रुपमा तपाईंको भमूमका
समय दिएर उपलब्ध सुचानाहरुका बारेमा दबचार  
गनुनुहोस् दक:

विश्वस्नियता 
के यि जानकारीहरु यिश्वस्नि तथा पयहचान 
हुन सकने स्रोतबाट आएका हुन?  
के तपाईंलाई दय सुचनाहरुको स्ोत थाह छ? के दय 
सुचनाहरु अद्धकाररक दमदिया आउटलेट वा सामाजिक 
सनिालको प्रमाजित अकाउनट बाट आएका हुन?

दनवानुचन कानुनले संचारको सत्यताको दनयमन गिदैन।

बत्तमानि/अविलेको
िरो जानकारीहरु कयहले प्रकाशित भएकरो 
यथिरो?
कुनै पोसट वा लेख आि सम्पे्रसि गररयो भनिैमा त्यो 
अदहलेको हुुँिैन। स्धैं वासतदवक स्ोत र वासतदवक 
प्रकाशन दमदत िाचबुझ गनुनुहोस्।

सरुक्ा 
कतै िरो ठगी परो हरो यक?
सामाजिक सनिाल वा अनय दिजिटल मधयाममा संचाररत 
सुचनाको दबषयबसतु वा स्ोतको बारेमा तपाईंलाई 
दवश्ाश भएन भने, त्यसमा आफु संलग्न हुनु पवूनु राम्ररी 
दबचार पुयानुउनु पछनु।  

सम्भव भएसम्म सुचनाको स्ोतको संपकनु  दववरि 
िाचबुझ गनुनुहोस्।

ए इ मि को भमूमका
ए इ दस 2019 को संघीय दनवानुचन गराउने जिम्मेवारर 
पाएको एउटा सवायत्त दनकाय हो।

ए इ दस को भदूमकाहरु:

वनििा्तचनि प्रवकयामा विश्वाशवनिय सचुनिािरु 
उपलब्ध गराउनिे
ए इ दस ले आफनो दबज्ापन अदभयान, संम्पकनु  केनद्रहरु, 
वबेसाइट तथा सामाजिक दमदिया अकाउनट माफनु त 
दनवानुचनका लादग नाम ितानु कसरी गनने,मतिान कसरी 
गनने र कसरी चुनावमा प्रदतसप्धधीका रुपमा सहभागी हुने 
भन्े दबषयमा सहि िानकारी उपलब्ध गराउछ।

यिी त्यहा दनवानुचन प्रकृया सम्बन्धी कुनै गलत सुचना 
सम्पे्रसि भएमा ए इ दस ले आफनो अदभलेख सचचयाउने 
काम गछनु  – दय चुनावी प्रक्रीया भनिा बादहर ए इ दस 
ले चुनावको बलेामा संचाररत सुचनहरुको सत्यताको 
िाचबुझ गननुमा कुनै भदूमका खलेिैन।

चनुिािी संचारको ब्ैधावनिकताको जाचबझु 
गनिु्तिोस्
दनदसचत दनवानुचन सम्बन्धी सुचनाहरुको स्ोत थाहा 
पाउन सुचनाको अद्धकाररकता प्रमाजित गररनु पछनु। 
उिुरी प्राप्त भएको अवसथामा ए इ दस ले दनवानुचन 
सम्बन्धमा संचार भएका सुचनाहरुले ठीक तररकाले 
ब्ैधादनकता प्राप्त गरेको छ दक छैन भनी छानदबन गछनु।  

रोक्किनहुोस् र बिचार गनुनुहोस्
यो संघीय दनवानुचनमा सुचनाको स्ोतको िाच गनुनुहोस्।
संघीय दनवानुचनको समयमा ठुलो पररमािमा सुचना प्रवाह 
गररनछ िुन मत प्रभादवत पानने उदे्सयले गररएको हुनछ।  
तपाईंले िे िेखनु, सुनु् वा पढनु हुनछ दत कुराबारे राम्ररी 
सोचदबचार गननु आवशयक हुनछ। दिइएको िानकारीको 
सम्बन्धमा तपाईंलाई अदबश्ास भएमा त्यहा प्रशनहरु हुनछन, 
सोधन सदकनछ, सोधनुहोस् िसले तपाईंलाई आफनो ्धारिा 
बनाउन र दनिनुय गननु सजिलो बनाउछ।

संचारकमधी, 
सरकारी दनकायहरु 
र दमदियाको 
भदूमकाको बारेमा 
िान् ए इ सी करो 
िेबसाइटमा हेनुनुहोस्।
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