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بحیثیت ووٹر آپکا کردار 
�ن ےک ل�ی وقت لگائ�ی کہ کیا معلومات: یہ غور کر

قابل اعتبار ہ�ی 
کیا یہ کیس قابل اعتبار یا پہچا�ن جا سک�ن 

؟  واےل ماخذ ےس یل گ�ئ ہ�ی
؟ کیا یہ  کیا آپ معلومات ےک ماخذ کو جان�ت ہ�ی

کیس سندیافتہ ذریعۂ ابالغ یا توثیق شدہ سوشل 
؟ میڈیا اکاؤنٹ ےس آ�ئ ہ�ی

ن معلومات یک سچا�ئ ےک اصول  انتخابات ےک قوان�ی
۔ �ت و ضوابط ےط نہ�ی کر

تازہ 
؟ معلومات کب شائع یک گ�ئ تھ�ی

ے تو  اگر کو�ئ پوسٹ/مضمون آج شی�ئ کیا گیا �ہ
ے کہ یہ  محض اس وجہ ےس اسکا مطلب یہ نہ�ی �ہ

ے۔ ہمیشہ اصل ماخذ اور اشاعت یک تاریخ  تازہ �ہ
چیک کریں۔  

محفوظ 
ے؟ کیا یہ دھوکہ ہو سکتا �ہ

اگر آپ کو سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل پلیٹ 
فارمز پر پھیال�ئ جا�ن وایل معلومات ےک ماخذ یا 
ے کہ آپ کو�ئ  مندرجات پر شک ہو تو یہ اہم �ہ

۔ قدم اٹھا�ن ےس پہےل محتاط غورو فکر کر ل�ی

جہاں ممکن ہو، آپکو معلومات ےک ماخذ یک رابطہ 
۔ تفصیالت چیک کر�ن چاہی�ئ

AEC کا کردار  

ےس فیڈرل الیکشن  ے �ج AEC ایک خودمختار ادارہ �ہ

ے۔ 2019 کا انتظام سونپا گیا �ہ

ے: AEC کا کردار یہ �ہ

انتخابات ےک عمل ےک بارے م�ی قابل 
اعتبار معلومات فراہم کرنا

AEC اپہ�ن اشتہاری مہم، ویب سائیٹ، رابطہ 

ےع اس بارے  مرکز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ےک ذر�ی
م�ی معلومات تک آسان رسا�ئ فراہم کرے گا کہ 
ےس دیا  ےس کیا جاۓ، ووٹ ک�ی بطور ووٹر اندراج ک�ی

ےس بنا جاۓ۔ جاۓ یا انتخا�ج امیدوار ک�ی

اگر انتخابات ےس متعلق ان کاموں ےک بارے م�ی 
کو�ئ غلط معلومات پا�ئ جا�ت ہوں تو AEC ریکارڈ 

�ن ےک ل�ی قدم اٹھاۓ گا۔ انتخابات  کو درست کر
 AEC – ےس تعلق رکھ�ن واےل ان کاموں ےس ہٹ کر

کا ایسا کو�ئ کردار نہ�ی کہ انتخابات ےک بارے م�ی 
 کو چیک کرے۔

گ
معلومات یک درست�

وں  انتخابات ےس متعلق معلومات یا خ�ب
ن کرنا یک منظوری یک چھان ب�ی

وں ےک  انتخابات ےس متعلق بعض معلومات یا خ�ج
ے کہ وہ منظور شدہ ہوں تاکہ  وری �ہ ضمن م�ی �ن
آپکو معلومات کا ماخذ جان�ن م�ی مدد مےل۔ شکایات 
مل�ن پر AEC انتخابات ےس متعلق اییس معلومات 
ن کرے گا جن یک درست منظوری مہیا  یک چھان ب�ی

نہ یک گ�ئ ہو۔

 ٹھہریں اور سوچ�ی
اس فیڈرل الیکشن م�ی ماخذ کا پتہ چالئ�ی 

فیڈرل الیکشن م�ی بہت زیادہ معلومات پھیال�ئ جا�ت 
ے۔ ےک ووٹ پر اثر انداز ہونا �ہ ہ�ی جن کا مقصد آ�پ

، اس پر  ، سن�ی یا پڑھ�ی ے کہ آپ جو دیکھ�ی یہ اہم �ہ
غور کریں۔ اگر آپکو معلومات ےک �واےل ےس کو�ئ شک 
و شبہ ہو تو کچھ سواالت اٹھا کر آپ خود اپ�ن راۓ 

۔ تشکیل دے سک�ت ہ�ی اور فیصلہ کر سک�ت ہ�ی

معلومات مہیا کرنے 
والوں، سرکاری 

اداروں اور ذرائع 
ابالغ کے کردار کے 

بارے میں جاننے کے 
ے AEC کی ویب  ل�ی

سائیٹ دیکھیں۔

Urdu/اردو

ماخذ 
کا پتہ 

چالئ�ی
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