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जानकारी �माणीकरण 

एक िववेक� िबरामीको �पमा, तपा�ल ेजानकारीको सत्यता र िव�सनीयता कसरी छु�ाउने भ�े 
कुरा जा�ुपदर्छ । त्यसैले जब तपा� इन्टरनेट वा �काशनमा जानकारीह� हनेुर्�न्छ, तपा�को मनमा 
िन� ��ह� उठ्नु पदर्छः 
 
1) यो जानकारी कसले �दान गरेको हो ? 
2) के यो स्वास्थ्य िवशेषज्ञ/स्वास्थ्य संस्था/िव�िव�ालय/कम्पनी/�ि�गत हो ? 
3) यो साइट �कन रािखएको छ ? 
4) के यो साइटले खास कुराह� राखेको छ ? 
5) के लेखकह�ले आफ्नो पदको बारेमा स्प� �पमा उल्लेख गरेका छन् ? 
6) के साइटलाई कम्पनी/संस्थाले �ायोिजत गरेको छ ? 
7) के साइटले सामानह� बेच्न खाजेको हो ? 
8) के जानकारीह� सन्तुिलत �पले �स्तुत ग�रएको छ ? 
9) के वेब ए�से (web address) ले जानकारीको मुख्य �ोतको बारेमा कुनै पिन सङ्केत �दन्छ ? 
10) िव�सनीयता˗जानकारी कितको िव�सनीय छ ? 
11) के तपा�ल ेहनेुर्भएको डकुमेन्ट/पेज सन्द�भर्त ग�रएको छ ? 
12) के कवरेज पयार्� छ ? 
13) के लेखक(ह�) ले ितनीह�को जानकारी कहाँबाट �ा� गरेको हो भनी उल्लेख गछर्न ? 
14) के लेखक(ह�)ले उनीह�को अनुभव/िवशेषज्ञताको बारेमा जानकारी �दएका छन् ? 
15) के खण्ड/पृ�को अन्तमा सन्दभर्ह� समावेश ग�रएको छ? 
16) के पृ�/खण्डले लेखकको संिक्ष� जानकारी सु�/अन्त्यमा समावेश गदर्छ ? 
17) यो जानकारी किहले ˗ कसरी अप ˗ टु ˗ डटे छ? 
18) के पेज/डकुमेन्ट ले यो किहले बनाएको हो भ�े बारेमा जानकारी �दन्छ ? 
19) के जानकारी हालसालै को हो वा पुरानो हो ? 
20) यो साइट पिछल्लो पटक किहले अपडटे गरेको हो ? 
 के साइटको �त्येक खण्डह�/�काशनह�मा �काशन िमित समावेश ग�रएको छ ? 
 के "हा�ो बारेमा" ("About Us") खण्डमा यो साइट कित समयको अविधमा अपडटे 

ग�रन्छ भ�े जानकारी छ ? 
21) जानकारी कसरी �स्तुत ग�रएको छ ? 
 के साइटको लेआउट स्प� छ ? 
 के तपा� साइटमा सिजलै चल्न स�ु�न्छ ? 
 के लेखाईको त�रका स्प� छ ? 
 के फन्ट साइज पयार्� मा�ामा ठूलो छ ? 
 के साइट अन्य भाषाह�मा उपलब्ध छ ? 
 के त्यहाँ साइटको नक्सा छ ? 
 के पेजको मािथ/छेउमा नेिभगेसन बटनह� छन ्? 
 के त्यहाँ अन्य भाषामा जानकारीको लािग हाइपरटेक्स्ट िलङ्कह� छन् ? 
 के यो साइट असक्षम �ि�ह�को लािग पिन प�चँ योग्य छ ? 
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