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NEPALI

रोक्किनहुोस ्र विचार गनुनुहोस्
यो संघीय निर्वाचिमा सुचिाको स्ोतको जाँच गिुनुहोस।्
संघीय निर्वाचिको समयमा ठुलो परिमाणमा सुचिा प्रर्ाह गरिन्छ जुि तपाईंको मतलाई प्रभानर्त पािने 
उद्देश्यलदे गरिएको हुन्छ। तपाईंलदे ददेखदेका, सुिदेका र्ा पढदेका कुिाबािदे  िाम्रिी सोचनर्चाि गि्न आर्श्यक 
हुन्छ। प्राप्त सुचिाकोबािदे  तपाईंलाई शकंा लागदेमा, तपाईंलदे आफिनै धािणा बिाउि ि निण्नय ललि मद्त गि्न 
आफूलाई सोध्नसक्दे प्रश्नहरु हुन्छि्।

मतदाताको रुपमा तपाईंको भमूमका
उपलब्ध सुचनाहरु ननम्ानुसार छन् भन्ने निचार गन्न समय ललनुहोस्:

विश्वसनीय 
के यी सुचिाहरु नर्श्वसिीय र्ा पहहचाि हुि सक्े स्रोतबाट 
आएका हुि?  
कने  तपाईंलाई यी सुचनाहरुको स्ोत थाहा छ? कने  यी सुचनाहरु 
आधिकाररक ममडिया आउट्लनेट िा सामालिक सञ्ालको 
अकाउन्टबाट आएका हुन? ननिवाचन कानुनलने संचारको  
सत्यताको ननयमन गर्दैन।

ताजा 
यरो कहहले प्काशित भएकरो धियरो?
कुनै पोस्ट/लनेख आि सम्पनेषण गररएको धथयो भनै्मा त्यो अडहलनेको 
हुरैँ्न। सिैं िास्तनिक स्ोत र िास्तनिक प्रकाशन ममनत िाँचु्होस्।

सुरक्षित
के यरो ठगी हुिसक्छ?
यडर् तपाईं सामालिक सञ्ाल िा अन्य डिलिटल माध्यममा 
संचाररत सुचनाको निषयिस्ततु िा स्ोतको बारनेमा शंडकत हुनुहुन्छ 
भनने, त्यसमा आफू संलग्न हुनु पूि्न राम्ररी निचार पुयवाउनुपछ्न।  

सम्भि भएसम्म, तपाईंलने सुचनाको स्ोतको संपक्न  नििरण  
िाँच गनु्नपछ्न।

ए.इ.सस. (AEC) को भमूमका
अष्ट्नेललयन ननिवाचन आयोग (AEC) (AEC) संघीय ननिवाचन गराउनने 
लिम्मनेिारी पाएको एउटा स्ायत्त ननकाय हो। ए.इ.सस. (AEC)(AEC)  
का भूममकाहरु:

निर्वाचि प्हरिया नर्श्वसिीय सुचिाहरु उपलब्ध गराउिे
ए.इ.सस. लने आफनो निज्ापन असभयान, िनेबसाईट, सम्पक्न  कने न्द्रहरु 
तथा सामालिक ममडिया अकाउन्ट माफ्न त ननिवाचनका लामग 
नाम र्तवा कसरी गनने,मतर्ान कसरी गनने िा कसरी चुनािमा एक 
प्रनतस्पिधीको रुपमा सहभागी हुनने भन्ने निषयका सुचनाहरू सलिलै 
उपलब्ध गराउँर्छ।

यडर् त्यहाँ ननिवाचन प्रडरिया सम्बन्ी कुनै गलत सुचना सम्पनेसण 
भएमा ए.इ.सस. लने आफनो असभलनेख सच्ाउनने काम गछ्न। यी चुनािी  
प्रडरियाभन्ा बाडहर – ए.इ.सस. लने चुनािको बनेलामा संचाररत 
सुचनाहरुको सत्यताको िाँचबुझ गन्नमा कुनै भूममका खनेलै्न।

चुिार्ी संचारकरो र्ैिानिकताकरो जाँचबुझ गिु्नहरोस्
कने ही ननसचित ननिवाचन सम्बन्ी सुचनाहरुको अधिकाररकता 
प्रमालणत गररएको हुनुपनने हुन्छ ता डक तपाईंलाई उक्त सुचनाको 
स्ोत पत्ता लगाउन सलिलो हुन्छ। उिुरी प्राप्त भएको अिस्ामा, 
ए.इ.सस. लने ठिकसँग प्रमालणत नगररकन संचार गररएका ननिवाचनसँग 
सम्बन्न्त सुचनाहरुको छाननबन गछ्न।  
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