


International IDEA ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။

International IDEA သည္ ကမ႓ာအႏွံ႔တြင္ ဒီမုိကေရစီေရရွည္တည္တံ့ေရးကုိ 
ကူညီပံ့ပုိးေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ International IDEA 
၏ အဓိကပန္းတုိင္မွာ ႏႈိင္းယွဥ္ရဗဟုသုတမ်ား ေဝငွျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အေရးပါသည့္မူဝါဒမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးမ်ားကုိ ကူညီေဖၚ 
ေဆာင္ေပးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား
အား ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

Internation IDEA က ဘာေတြလုပ္သနည္း။

ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြင္း က်ား/မ 
ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ကုိင္မႈမ်ားျမႇင့္တင္ျခင္း 
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္အား ကုိယ္တုိင္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ IDEA သည္ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးခဲြ၍ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္ - 
• ကမ႓ာတစ္လႊားရွိ ကဲြျပားျခားနားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီ 

တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္တို႔၏ လက္ေတြ႔အေတြ႔အႀကဳံမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ရ ဗဟုသုတတုိ႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း။ 

• ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိး  
ေပးျခင္းႏွင့္ ဖိတ္ၾကားခံရပါက ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

• ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ ႏႈိင္းယွဥ္ရဗဟုသုတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈတုိ႔အား 
ႏုိင္ငံေရးပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသုိ႔ ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္းမူဝါဒမ်ား လႊမ္းမုိးႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။  

International IDEA သည္ မည္သည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပါသနည္း။ 

Internation IDEA သည္ ကမ႓ာအႏွ႔ံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။  ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ၊ 
စေတာ့ခ္ဟုမ္းၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ၿပီး အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိကေဒသတုိ႔ 
အတြင္း ႐ုံးခဲြမ်ားဖြင့္လွစ္၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
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အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၄

စာတမ္းမိတ္ဆက ္ ၅

ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ နိဒါန္း ၆

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ၇

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း- အျခားေသာ မည္သည့္အုိင္စီတီနည္းပညာ 

အသုံးျပဳမႈတို႔ႏွင္႔မွ် မႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ဘူးေလာ။ ၇

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အားသာခ်က္မ်ား ၈

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ၉

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား၏ ပုံမွန္လကၡဏာမ်ားႏွင္႔ လုပ္ငန္း  

ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ား ၁၀

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားအား အမ်ိဳးအစားခဲြျခားျခင္း။ ၁၂

လမ္းညႊန္မူမ်ားႏွင္႔ ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က ္ ၁၇

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ ယုံၾကည္မႈပိရမစ ္ ၁၈

• ျပည္သူတုိ႔၏ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်မႈတုိ႔မွတစ္ဆင့္အမ်ားလက္ခံယုံၾကည္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္ ၁၈

• လူမႈ-ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ ၁၉

• လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ၂၄

အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား ၃၃

ေနာက္ဆက္တဲြ (က) ၃၆

ေနာက္ဆက္တဲြ (ခ) ၃၈

အတုိေကာက္စကားလုံးမ်ား ၄၂

ေက်းဇူးတင္လႊာ ၄၃
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၁ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုပါ။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္ 
အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာအေျဖတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ 

၂ စိန္ေခၚခ်က္မႈမ်ားကုိ သတိျပဳပါ။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာစနစ္မ်ားတြင္ မည္သည့္စနစ္မွ ၿပီးျပည့္စုံမႈ 
မရွိေပ။ ထုိ႔အတူပင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္ဆုိသည္မွာ မည္သို႔ 
မည္ပံုျဖစ္ရမည္ ဆိုသည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္လည္းမရွိေသးပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔ 
အႀကဳံမ်ားမွ ေလ့လာသင္ယူပါ။ 

၃ အဓိကက်သည့္ က႑စုံမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ပါဝင္လာေအာင္ဆဲြေဆာင္ပါ။ စနစ္ကုိ 
ဆန္႔က်င္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္စနစ္ကုိသာမက ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကိုပင္ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့လာေစရန္ ဖန္တီး 
လာႏုိင္သည္။ 

၄ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးပါ။ ယင္းတုိ႔မွာ အေရးႀကီး 
သည့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးစံႏႈန္းမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသင့္ပါသည္။ က႑စုံမွ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို လက္လွမ္းမီသမွ် ပါဝင္ 
ၾကည္႔ရႈ ခြင့္ေပးသင့္ပါသည္။

၅ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္ကို ခြင့္ျပဳပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တင္ဒါေအာင္ၿပီးေနာက္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အနည္းဆုံး (၁) 
ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရၿပီး  အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးစနစ္ကို လူမႈေရးပုိင္းအရ လက္ခံလာႏုိင္ေစရန္အတြက္ 
မ်ားစြာ ပုိမုိ၍ အခ်ိန္ေပးရတတ္ပါသည္။ 

၆ သင္တန္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင္႔ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔အား 
ပညာေပးျခင္းတို႔ အတြက္ စီစဥ္ထားပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းမြန္စြာရရွိေနသည့္ က႑စုံမွ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ စနစ္သစ္ကုိ ပုိမုိ၍လြယ္ကူစြာယုံၾကည္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၇ ေရရွွည္တည္တ့ံေရးအတြက္ႀကိဳတင္စဥ္းစား၍ အနာဂတ္အတြက္ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။ ပထမဦးဆုံး 
အၾကိမ္ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္က်သည့္စရိတ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာမကဘဲ ျပန္လည္သုံးသပ္ 
ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင္႔ ျပန္လည္အစားထုိးျခင္းမ်ားအျပင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေပၚေပါက္လာသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္ အသစ္မ်ားႏွင့္ အညီ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အဆိုပါစနစ္အား ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၏ 
စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါ။
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ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ နည္းပညာအဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေစ႔စပ္ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ႏွင္႔ ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္ေသာ စိန္ေခၚမႈရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း (e-voting ဟုလည္းေခၚသည္) ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသည္ 
အခက္ခဲဆုံးေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤနည္းပညာသည္ ေရြးေ
ကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံး၏ ပင္မအူတုိင္ျဖစ္ေသာ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္းတုိ႔ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ 
ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ လူ 
ျဖင္႔တုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈကို ႀကီးမားစြာေလ်ာ့ခ်လုိက္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာ 
ေသာ္လည္း စုိးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာအသစ္မ်ားကုိလည္း ထြက္ေပၚလာေစပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းသည္ ပိုမုိမ်ားျပားေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံျပဳမႈမ်ားတုိ႔ကို 
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ မည္သည့္အုိင္တီနည္းပညာထက္မဆုိ အျငင္းပြား 
မႈမ်ား ပိုမုိ၍ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဤစာတမ္းသည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာအစပ်ိဳးရန္အတြက္ 
ေသခ်ာေသာနည္းနာတစ္ရပ္ကို ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ထက္စာလွ်င္ ယခုစာတမ္းတြင္ 
ဤနည္းပညာအသုံးျပဳရာ၌ မၾကာခဏေပၚေပါက္ေလ့ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္အခိ်ဳ႕ကို 
ေဖာ္ျပထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ဤစာတမ္းကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

နိဒါန္းအခန္းတြင္ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ႏိုင္
မႈမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း၏လကၡဏာမ်ား
နွင္႔ နည္းပညာဆုိင္ရာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကိုေဖၚျပထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤနည္းပညာ၏ 
အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ ၿခဳံငုံသုံးသပ္မႈကို လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ဤေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းေပၚအေျခခံ၍ ယခုစာတမ္းသည္ အီလက္ထေရာန
စ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္မူမ်ားႏွင့္ 
ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေဖၚျပ ထားပါသည္။ ဤနည္းပညာအသစ္အေပၚ 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကိုလည္း အေလးေပးေဖၚျပထားသည္။ ဤယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အလႊာ 
သုံးခုရွိ ယုံၾကည္မႈပိရမစ္ပံုစံျဖင္႔ ျမင္သာေအာင္ေဖၚျပထားၿပီး အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 
မဲေပးျခင္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနမည္႔အေျခအေနမ်ားကို 
ေဖာ္ျပ ေပးထားပါသည္။ ဤပိရမစ္၏ အလႊာသုံးခုလုံးမွာ နီးကပ္စြာအျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေန 
ပါသည္။ ဤပိရမစ္၏ အလႊာအားလုံးတြင္ တၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္မွာ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင္႔ ေရြး 
ေကာက္ပဲြစက္၀န္း အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကာျမင့္ သည္အထိ အခ်ိန္ယူရေလ့ရွိပါသည္။  အလႊာတစ္ခု၏ 
အားနည္းခ်က္သည္ အျခားေသာအလႊာအားလုံးကိုပါ ထိခုိက္သြားေစႏုိင္ၿပီး စနစ္တစ္ခုလုံးအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္းသို႔လည္း လ်င္ျမန္စြာဦးတည္သြား ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ 

အဆုံးသတ္တြင္ေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ က်င့္သုံးေနသူမ်ားအတြက္ အဓိကအႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ဤစာတမ္းတြင္ အဆိုျပဳ 
ထားပါသည္။ 
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ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း ႏွင့္ 
နိဒါန္း 
မဲ႐ုံမ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းအား ကမ႓ာ႔အႀကီးမားဆံုးေသာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕
တြင္သာ အသားက်က်င့္သုံးလ်က္ရွိပါသည္။ အင္တာနက္မွမဲေပးျခင္းကုိမူ အဓိကအားျဖင့္ ေသးငယ္၍ 
သမုိင္းေၾကာင္း အရ ပဋိပကၡကင္းစင္သည့္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အသုံးျပဳေနၾကပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာက႑တို႔အား တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေစလုိ
သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အီလက္ ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္အား စတင္မိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္ 
စဥ္းစားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အီလက္ထေရာ နစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ
စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး၊ 
ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားအေပၚ အမ်ားယုံၾကည္မႈျမင့္တက္လာေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ခုလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ျမင့္မားေစေရးတုိ႔အတြက္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္တတ္ၾကသည္။ 
အဆုိပါနည္းပညာသည္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြသူမ်ား၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔၏နည္းစနစ္မ်ားႏွင္႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆန္းသစ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနလ်က္ရွိၾကသည္။ 

ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္း 
သည္ ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚေနၾကမသမာမႈမ်ားကုိတားဆီးႏုိင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားတြက္ခ်က္သည္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္အား ပိုမုိျမန္ဆန္ေစျခင္း၊ လက္လွမ္းမီမႈအားတုိးပြားလာေစႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားမဲေပးရာ 
တြင္ ပို၍အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ 
ေရြးေကာက္ပဲြ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္တုိက္အသုံးေသာအခါ ေရရွည္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
သို႔မဟုတ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိေတာင္မွ သက္သာေစႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာပင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးသည့္ 
စနစ္အသံုးျပဳေသာ စီမံကိန္းအားလုံးသည္ အထက္ကဆိုခဲ႔သည့္ ျမင့္မားေသာကတိကဝတ္မ်ားကုိ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းလာႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ လတ္တေလာတည္ရွိေနေသာ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကင္းရွင္းသည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ ္
မ်ားတြင္ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာႏွင္႔ နည္းပညာဆုိင္ရာမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာအသစ္ကုိ မိတ္ဆက္ရာ၌ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အတုိက္အခံျပဳမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ 

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းတြင္တည္ရိွေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အတန္ 
အသင့္ႀကီးမားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး အီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပုံမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြး 
မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အေတာ ္
မ်ားမ်ားသည္ မဲေပးသူမ်ားသာမက ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခဲြသူမ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရိွဟုဆိုရမည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ားစုကုိ အတတ္ပညာရွင ္
အနည္းငယ္ကသာ ျပည့္ျပည့္ဝဝနားလည္ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္၏ သမာသမတ္က်မႈသည္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားထက္စာလွ်င္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္အား ကိုင္တြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသူ ေအာ္ပေရတာလူတစ္စုေပၚတြင္သာ ႀကီးမားစြာမွီတြယ္လ်က္ရွိသည္။ ေသခ်ာက်န 
စြာျဖင့္ စီမံၿပီးဒီဇုိင္းထုတ္ထားျခင္းမရိွပဲ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းအား စတင္မိတ္ဆက္ 
အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လုံးကုိ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးသြားေစႏုိင္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းစနစ္ကို မိတ္ဆက္အသုံးျပဳရန္ စဥ္းစားရာတြင္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ အေလးထားစဥ္းစားျခင္းတုိ႔ 
ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
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အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ 
ယခုစာတမ္း တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြမ်ား၌ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မဲေရတြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (Information and Communication 
Technology-ICT) တုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္စနစ္မ်ားအေပၚတြင္သာ အေလးထားေဖၚျပထားပါသည္။ 

အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္း - အျခားေသာ မည္သည့္အုိင္စီတီနည္းပညာအသုံးျပဳမႈ
တို႔ႏွင္႔မွ် မႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ဘူးေလာ။

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) ဆိုင္ရာ 
ေဆာ႔ဝဲပ႐ိုဂရမ္တိုင္းသည္ ၎တို႔က ဘာရလာဒ္ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သလဲဆုိသည္ကို ၾကည့္ၿပီးမွ ၎၏ 
ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ပံုကို စိစစ္အတည္ျပဳေပးသည့္နည္းလမ္းကို အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ 
ေဖာက္သည္တစ္ဦးသည္ ဘဏ္တစ္ခု၏ အီလက္ထေရာနစ္ဘဏ္စနစ္ကုိ မယုံၾကည္ပါက 
ထုိသူသည္ ၎တို႔၏ ေငြစာရင္းအခ်ဳပ္အား စစ္ေဆးၿပီး ၎၏ ေငြအသြင္းအထုတ္ (transactions) 
အားလုံးကို မွန္ကန္စြာ ေဖၚျပႏိုင္ျခင္းရိွမရိွ အတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ကားပုိင္ရွင္တစ္ဦးသည္ ကား၏ 
အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ မယံုၾကည္ပါက အင္ဂ်င္စတင္ႏုိးသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ယင္းစနစ္ကုိ 
စမ္းသပ္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရရိွေလသည္။  

အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားပါသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက ္
မဲေပးျခင္းကိုအကာ အကြယ္ေပးရမည့္ လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ မဲေပးသူ၏ 
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဆႏၵမဲေပးျခင္းတုိ႔အၾကားရွိ မည္သည့္ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈကုိမဆုိ 
ေရွာင္က်ဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် အုိင္စီတီစနစ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခ်က္
အလက္အသြင္းအထုတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံလုိက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည္႔ျခင္းတုိ႔အတြက္ 
တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းစနစ္ထဲတြင္ပင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုရွိေနပါသည္။ 
ပုိ၍အေရးႀကီးသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ မဲေပးျခင္းတုိ႔ၾကားရွိ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ဖ်က္ပစ္လိုက္ျခင္းသည္ 
ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးေနာက္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္သည္ ေပးထားသည့္ မဲတုိင္းကို 
အမွန္တကယ္ေရတြက္ထားေၾကာင္း တိုက္ရိုက္သက္ေသမျပႏုိင္ေတာ႔ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ေနပါသည္။1  
ထုိ႔ေၾကာင့္ စာရြက္မွတ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စနစ္၏ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
အတူ တင္းက်ပ္ေသာအရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကဲ႔သို႔ေသာ 
အီလက္ထေရာနစ္ရလဒ္မ်ားသည္လည္း စိတ္ခ်ရေၾကာင္းျပသသည့္ သြယ္ဝုိက္အေထာက္ 
အ ထားမ်ားကလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းစနစ္မ်ိဳးမရွိပါက 
အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းစနစ္မွ ထုတ္လုပ္ေပးလုိက္သည့္ လိုသလိုျပဳျပင္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ 
မမွန္ကန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို  အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ သည္႔တိုင္ ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ႏိုင္လိမ္႔မည္မဟုတ္ေပ။

1  Scantegrity သို႔မဟုတ္ Prêt à Voter ကဲ႔သို႔ေသာ အစအဆံုး စိစစ္မႈလုပ္ႏိုင္သည္႔ e-voting စနစ္မ်ားတြင္ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာ ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤစာတမ္းေရးသားစဥ္က ၎တို႔ကို လက္ေတြ႕တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အသံုးမျပဳေသးေပ။ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ေနာက္ထပ္ဖတ္စရာမ်ားစာရင္းတြင္ ၾကည္႔ပါ။
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• ပုိ၍ျမန္ဆန္ေသာ မဲေရတြက္မႈႏွင့္ ဇယားေရး 
သြင္းျခင္း။ 

• လူေၾကာင့္မွားသည့္အမွားမ်ားကုိဖယ္ထုတ္ထား 
ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပို၍တိက်သည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ 
ျခင္း။

• လူမ်ားစြာ အသုံးျပဳရေလ့ရွိသည္႔ တြက္ခ်က္မႈ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား လုိအပ္ေသာ ႐ႈပ္ေထြး
သည့္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္တုိ႔၏ ေဖာ္ျမဴလာကို 
ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း။

• ႐ႈပ္ေထြးသည့္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကိုတင္ျပပံု
တုိးတက္လာျခင္း။

• မဲေပးသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမႈ တုိးတက္လာ 
ျခင္း။

• ေရြးေကာက္ပြဲအားပါဝင္ဆင္ႏႊဲ မႈႏွ င္ ႔ မဲေပးသူ  
အေရအတြက္ တိုးတက္မည္႔ အလားအလာ 
ရိွျခင္း (အထူးသျဖင့္အင္တာနက္ျဖင့္ မဲေပးျခင္း 
တြင္)။  

• တုိးျမင့္လာေနေသာ ေရြ႕လ်ားသြားလာေနသည္႔ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပို၍ 
သဟဇာတျဖစ္လာျခင္း။

• လူက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ျခင္း 
ေၾကာင္႔မဲ႐ုံမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 
မ်ား၊ ဇယားတြင္ ေရးသြင္းမႈမ်ားတြင္  မသမာမႈ 
မ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း။

• ပို၍လက္လွမ္းမီလာျခင္း။ ဥပမာအားျဖင့္ မ်က္စိ 
မျမင္သည့္မဲေပး သူမ်ားအတြက္ အသံျဖင့္ 
ဆႏၵမဲေပးႏုိင္သည့္စနစ္မ်ား၊ ေနအိမ္မွမထြက္ခြာ 
ႏုိင္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ျဖင့္မဲေပးျခင္း 
စနစ္မ်ား။

• စာရြက္မဲျပားထက္ပိုမုိသင့္ေတာ္ကာ ဘာသာ 
စကားမ်ိဳးစုံအသုံးျပဳသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အတြက္ အဆင္ေျပ ေစမည့္ ဘာသာစကားအစုံ 
ပါ၀င္သည့္ ပရိုဂရမ္ေဆာ႔ဝဲမ်ားရရိွႏိုင္မႈ။  

• မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
မခုိင္လုံသည့္ မဲေပးမႈပုံစံမ်ား အေၾကာင္း သတိ 
ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ဆႏၵမဲ မခုိင္လံုသည့္ 
မဲအေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း။ (သုိ႔ေသာ္ 
လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သူ႔ကုိမွ မဲ 
မေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါက ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ 
ရန္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္သည္။)  

• မဲ႐ုံဝန္ထမ္းတို႔၏ အခ်ိန္မ်ားကုိ သက္သာေစမႈ 
ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးလႊာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝ 
ျခင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က် 
ေစေသာေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ကုိသက္သာေစသည့္ အလား အလာရွိျခင္း။

• အင္တာနက္မွ မဲေပးျခင္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ 
ေထာက္ပံ႔ေရး အသုံးစရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ 
ကမ႓ာတစ္လႊားသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္သျဖင့္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ား သက္သာေစမႈ။ သေဘၤာျဖင့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပုိ႔ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားမရိွျခင္း၊ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား လွမ္းပုိ႔ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
လက္ခံရရွိျခင္းတုိ႔တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိျခင္း။ 

• စာတုိက္မွ ေပးပို႔၍ မဲေပးျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 
အင္တာနက္ျဖင့္ မဲေပးျခင္းသည္ မဲေရာင္းျခင္းႏငွ့္ 
မိသားစုဖိအားေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ဦးအားမဲေပးရ 
ျခင္းကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစသည္။ မဲအႀကိမ္ႀကိမ္ 
ေပးျခင္းကို ခြင္႔ျပဳေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးမဲကို  
သာေရတြက္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ မဲေပးမည့္ 
အခ်ိန္မ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားျခင္းျဖင့္ 
လည္း စာတုိက္မွ စာဝင္မည့္ ေနာက္ဆံုးရက္  
အေပၚ ခ်ဳပ္ကုိင္ခ်ယ္လွယ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပး 
ႏုိင္ပါသည္။

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အားသာခ်က္မ်ား
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• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း။

• ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မဟုတ္သည့္သူမ်ားအတြက္ 
စနစ္ကုိနားလည္ႏိုင္ မႈႏွင္႔ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖစ္မႈ
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနျခင္း။

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား
အတြက္ ဘုံသေဘာတူညီထားသည့္စံႏႈန္းမ်ား 
မရိွျခင္း။

• စနစ္ကိုမွတ္ပုံတင္ စစ္ေဆးအသိအမွတ္ျပဳမႈ 
လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ယင္း အတြက္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ သေဘာတူညီထားသည့္ စံႏႈန္း 
မ်ားမရွိပါ။

• လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးမႈကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လာႏုိင္ေျခရွိျခင္း။ 
အထူးသျဖင္႔ စနစ္မ်ားတြင္မဲဆႏၵရွင္စစ္ 
မွန္ေၾကာင္း အေထာက္အထား စစ္ေဆးျခင္း 
ႏွင့္ မဲေပးျခင္းႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
စနစ္မ်ား။

• စနစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ အတြင္း 
လူမ်ား သို႔မဟုတ္ျပင္ပမွ Hacker မ်ား၏ လိုသလို 
လွည့္စား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္႔ အႏၲရာယ ္
ရိွျခင္း။ 

• အတြင္းလူအနည္းငယ္ အုပ္စုတစ္ခု၏  
ႀကိဳးကုိင္ ခ်ယ္လွယ္မႈမွတစ္ဆင့္ ႀကီးမားသည့္ 
အတုိင္းအတာျဖင့္ မသမာမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရိွျခင္း။ 

• အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားကိုဝယ္
ယူျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္
ကုန္က်စရိတ္မ်ား တိုးလာျခင္း။

• အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျမင့္တက္လာမႈ။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား လည္ပတ္ရန္ပါဝါ 
ေပးႏိုင္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ၊ အပူခ်ိန္၊ 
စုိထိုင္းမႈ အစရွိသည့္ တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ 
သည္။

• ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ  
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုတို႔အၾကားတြင္ သယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ သုိေလွာင္ထားေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 
ထားမႈတုိ႔ အပါအဝင္ မဲေပးျခင္းစနစ္ကို 
ကာကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ လုံၿခဳံေရးလိုအပ္ 
ခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာမႈ။ 

• နည္းပညာ ေရာင္းခ်ကုိင္တြယ္သူမ်ား ႏွင့္ 
နည္းပညာ တုိ႔အေပၚ ျမင့္မားစြာ မွီခုိရ 
ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအား စီမံခန္႔ခဲြသည့္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈအဆင့္ ေလ်ာ့ 
က်လာျခင္း။ 

• မဲျပန္လည္ေရတြက္ႏုိင္ေျခ အကန္႔အသတ္ႏွင္႔ 
ရိွေနေသးျခင္း။ 

• မဲေပးမည့္သူမ်ားအားထပ္မံပညာေပးလုပ္ငန္း
မ်ား လုိအပ္ျခင္း။ 

• လက္ရွိဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ 
ႏုိင္ေျခရိွျခင္း။

• အထက္ပါအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အီလက္ 
ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းကုိအေျခခံထား
သည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား အေပၚျပည္သူလူထု၏
ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ႏုိင္ေျခရိွျခင္း။

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား
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အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား၏ ပုံမွန္လကၡဏာမ်ားႏွင္႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ား

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားအတြင္းတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ ေရးသြင္းျခင္း 
(encryption) ၊  ႀကံဳရာေကာက္ယူျခင္း (randomization) ၊ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရးစနစ္မ်ား
အပါအဝင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ သီးသန္႔ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈအား ဤစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပမထားပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္
မဲေပးျခင္းစနစ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဘာေတြျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္သည္ဆိုသည္႔ အေျခခံကို နားလည္ရန္အတြက္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္ တုုိ႔က 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက 
အသုံးဝင္ႏုိင္ပါသည္။

• အီလက္ထေရာနစ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စစ္မွန္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပျခင္း 
(Electronic voter lists and voter authentication) - အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 
မဲေပးျခင္းစနစ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ အီလက္ထေရာနစ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျဖစ္ၿပီး 
မဲ႐ုံတစ္ရံုတည္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးကုိလည္း အႀကံဳးဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သ
ည္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူမွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္အျပင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးၿပီးေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းတင္ထားရန္အတြက္ ဤစာရင္းကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

•  မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပ႐ိုဂရမ္စနစ္မ်ား (Poll worker interfaces) - မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားသာ 
အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ မဲ႐ုံအဖြင့္တြင္ 
မဲေရတြက္ျခင္း ပ႐ိုဂရမ္ကို သုညအျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မဲ႐ုံပိတ္ျခင္းႏွင့္ မဲရလဒ္မ်ားအား print 
ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

•  ဆႏၵမဲေပးျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ပရိုဂရမ္စနစ္မ်ား (Interfaces for casting votes) 
- ယင္းတို႔တြင္ touch screen မ်ား၊ စကင္နာ (Scanner) ႏွင့္ဖတ္႐ႈအသုံးျပဳရသည့္ Optical 
Mark Recognition (OMR) စနစ္သုံး ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ား၊ touch-sensitive tablet မ်ား၊ 
ႏွိပ္ရသည့္ ခလုတ္မ်ား၊ အင္တာနက္မွ မဲေပးရန္အတြက္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေဆာ့ဝဲမ်ားပါဝင္သည္။ 

• မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္႔ သီးသန္႔ပရိုဂရမ္စနစ္မ်ား (Special 
interfaces for handicapped voters) - ယင္းတုိ႔တြင္ မ်က္စိမျမင္ေသာသူတုိ႔အတြက္ 
မ်က္မျမင္စာ (Braille) (သို႔) အသံျဖင့္ထည့္သြင္းရသည့္စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္
ရာမသန္စြမ္းေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူစြာ မဲေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏွင့္ 
စာမတတ္ေသာမဲေပးသူမ်ားအတြက္ ပို၍႐ုိးရွင္းေသာ ပရိုဂရမ္စနစ္တုိ႔ပါဝင္သည္။

• မဲရလဒ္မ်ားထုတ္ေပးသည့္ ပရိုဂရမ္စနစ္မ်ား (Interfaces for the results output) - 
မဲေပးသည့္စက္မ်ားအတြက္ (ေအာက္တြင္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိၾကည့္ပါ) ၎မွာရံဖန္ရံခါတြင္ 
Printer မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာစက္မ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ဖန္သားျပင္မ်ားကုိသာ 
အသုံးျပဳၾကသည္။ မဲေပးမႈၿပီးဆုံးသြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မဲေပးသည့္စက္တြင္ မွတ္တမ္း 
တင္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္တြင္ ျပသရန္ သုိ႔မဟုတ္ Print 
လုပ္ရန္အတြက္ ဤပရိုဂရမ္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ Print လုပ္ၿပီးပါက 
Print လုပ္ထားေသာစာရြက္မ်ားအား မဲေပးသည့္စက္မ်ားမွထုတ္ေပးသည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေ
ထာက္အထားအျဖစ္  အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္ အဆုိပါအေထာက္အထားမိတၱဴမ်ားကုိ 
မဲ႐ုံတြင္ရွိေနသည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားထံသုိ႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ျပည္သူလူထုတုိ႔ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္
ကပ္ထားေၾကညာျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
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• မဲတစ္ျပားခ်င္းစီအတြက္ မဲေပးခဲ့ေၾကာင္းလက္ခံေျပစာကို Print လုပ္ေပးရန္အတြက္ 
Printer မ်ား (Printers for printing a voter-verifiable receipt for each vote) - 
(ေအာက္တြင္ျပထားသည့္ မဲေပးလႊာစာရြက္မွတ္တမ္း (Voter-verified audit paper trail-
VVPAT) တြင္ၾကည့္ပါ)

• ရလဒ္အားလႊဲေျပာင္းေပးသည့္စနစ ္ (Result transmission system) - 
မဲေပးစက္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဗဟုိမဲေရတြက္စနစ္မ်ားဆီသုိ႔ ရလဒ္မ်ားကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အင္တာနက္၊ တယ္လီဖုန္း၊ မုိဘိုင္းဖုန္း (သို႔) ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔မွ 
တစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးခ်ိတ္ဆက္မႈလင့္ခ္ မရႏုိင္သည့္အခါ ရလဒ္မ်ား ကုိ 
Memory Card တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အီလက္ထေရာနစ္သုိေလွာင္ၾကားခံပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး 
ပုိ႔ေပးႏုိင္သည္။

• ရလဒ္မ်ားအား အဆင္႔ဆင္႔တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္သည့္စင္တာမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တည္႐ွိေလ႔ရိွသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ဇယားမ်ားတြင္ ေရးသြင္းသည္႔စနစ္မ်ား (Result tabulation 
systems, usually located at result processing centres) - ၎တုိ႔သည္ မဲ႐ုံမ်ားမွ 
အီလက္ထေရာနစ္ရလဒ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ လက္ခံရရွိၿပီး အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ ရလဒ္မ်ားအား ဇယားမ်ားတြင္ အလုိ 
အေလ်ာက္ ေရးသြင္းေပးသည္။  

• ရလဒ္မ်ားအား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္စနစ္မ်ား (Result publication systems) - 
အႀကိဳရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရလဒ္မ်ားကုိ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား၊ စီဒီမ်ား၊ ပထဝီဝင္ေဒသ 
အလုိက္ပုံျဖင့္ ေဖၚျပႏိုင္သည္႔စနစ္မ်ား (Geographic Visualization Systems) 
အပါအဝင္နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္လွ်င္ မဲ႐ုံတစ္ခုခ်င္း 
အဆင့္အထိ အဆင့္အားလုံးအေပၚအေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ အမ်ားျပည္သူသို႔ျဖန္႔ 
ေဝေပးသည့္ရလဒ္မ်ား ပုိ၍အေသးစိတ္ေလ၊ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ပုိ၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ 
ေလျဖစ္သည္။

• အတည္ျပဳျခင္းကုဒ္စနစ္မ်ား (Confirmation code systems) - အခ်ိဳ႕ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိေပးခဲ့သည့္ မဲမ်ားအား အတည္ျပဳ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ကုဒ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။
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အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားအား အမ်ိဳးအစားခဲြျခားျခင္း။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆုိးက်ိဳး 
မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာ တြင္ စနစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား၏ ထပ္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအား 
ခြဲထုတ္လိုက္ျခင္းသည္ အသုံးဝင္ပါသည္။

စနစ္မ်ိဳးကဲြတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သမား႐ုိးက်စာရြက္ျဖင္႔ မဲေပးျခင္း 
စနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီတြင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္တုိ႔ရွိေနပါသည္။ ၿပီးျပည္႔စုံေသာ အီလက္ေရာနစ္နည္း 
ျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္ဟူ၍ မရွိဘဲ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာစနစ္မ်ားသည္ တိုးတက္လာေသာနည္းပညာ 
မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္၍ ဆင့္ကဲ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေသခ်ာဂရုစုိက္၍ ခ်ိန္ထုိးစဥ္းစားကာ မိမိတုိ႔၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္စနစ္အား ေရြးခ်ယ္ရန္ေရးႀကီးလွပါသည္။   

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
နည္းပညာအရ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္အမ်ားစုသည္  ေအာက္ပါအမ်ိဳး 

အစား (၄) မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳးအတြင္းတြင္သာ ပါဝင္ေနပါသည္။

• တိုက္႐ုိက္မွတ္တမ္းတင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးစက္မ်ား (Direct recording 
electronic voting machines-DRE) - ယင္း DRE စက္မ်ားသည္ စာရြက္မွတ္တမ္း 
(VVPAT, or voter-verified paper audit trail - မဲဆႏၵရွင္က စစ္ေဆးရန္ စာရြက္မွတ္တမ္း) 
ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) မထုတ္ေပးဘဲႏွင့္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ VVPAT 
မ်ားအား ထည့္လိုက္သည့္ ဆႏၵမဲမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားအျဖစ္ 
ရည္ရြယ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။  

• စက္ျဖင့္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည့္ အထူးမဲျပားမ်ားအေပၚတြင္ မဲေပးသူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို 
မွတ္မိဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ စကင္နာမ်ားအေပၚအေျချပဳထားသည့္ စကင္ဖတ္႐ႈစစ္ေဆးသည့္ စနစ္ 
မ်ား (OMR systems) - OMR စနစ္မ်ားသည္ ဗဟုိမွေရတြက္သည့္စနစ္မ်ား (မဲျပားမ်ားကို 
ေရတြက္သည့္ အထူးျပဳစင္တာမ်ားတြင္ မဲျပားမ်ားကုိ စကင္ဖတ္၍ ေရတြက္သည့္စနစ္) 
(သို႔မဟုတ္) သီးသန္႔နယ္ေျမသတ္မွတ္၍ ေရတြက္သည့္ စကင္စနစ္မ်ား (မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 
မဲေပးသည့္ စက္အတြင္းသုိ႔ ၎တုိ႔၏ မဲျပားမ်ားကုိထည့္သည့္မဲ႐ုံတြင္ပင္ တိုက္႐ုိက္စကင္ဖတ္
၍ေရတြက္သည့္ေနရာ - precinct count optical scanner – PCOS) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ပါ 
သည္။ 

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲလက္မွတ္ထုတ္လုပ္သည့္စက္မ်ား  (Electronic ballot 
printers – EBPs) ဆုိသည္မွာ DRE စက္ႏွင့္ ဆင္တူ၍ စက္မွဖတ္ႏုိင္ေသာ စာရြက္မ်ား (သို႔) 
မဲဆႏၵရွင္၏ ဆႏၵမဲေရြးခ်ယ္မႈပါဝင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္တုိကင္တုိ႔ကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ 
ဤတုိကင္ကို အလုိအေလွ်ာက္မဲေရေပးသည့္ သီးျခားမဲလက္မွတ္ဖတ္စက္စကင္နာ (Ballot 
Scanner) အတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းရသည္။

• အင္တာနက္ျဖင့္ မဲေပးသည္႔စနစ္မ်ား (Internet voting systems) ဆုိသည္မွာ 
မဲေရတြက္သည့္ ဗဟိုဆာဗာထံသုိ႔ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ မဲမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းေပးသည့္ 
စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူသုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ားသုံးမဲေပးစက္မ်ား 
(Voting kiosks) (သို႔မဟုတ္) အင္တာနက္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မိမိလက္လွမ္းမီသည့္ 
မည္သည့္ကြန္ပ်ဴတာမွမဆုိ မဲဆႏၵရွင္က ဝင္ေရာက္မဲေပးႏုိင္ပါသည္။ 
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မဲေပးသည့္စက္ (Voting machine – VM) ဆုိသည့္ ေယဘူယ်ေဝါဟာရသည္ DRE ႏွင့္ 
PCOS စနစ္မ်ားကိုသာမက အင္တာနက္ျဖင့္ မဲေပးရန္အသုံးျပဳသည့္ အမ်ားသုံးမဲေပးစက္မ်ားကုိ 
ရည္ညႊန္းရာတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔တြင္ အီလက္ထေရာ 
နစ္နည္းျဖင္႔ မဲေပးျခင္း

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
မထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခြဲသည္႔အဖဲြ႔ (EMB) မွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ဝန္ထမ္းတုိ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ရွိေသာ မဲ႐ုံမ်ား၊ အမ်ားသံုးမဲေပးစက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း 
မ်ိဳးသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းအဓိပၸာယ္အရ ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႔သည္ မဲေပးသည့္နည္းပညာအျပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
မဲေပးရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ အတုိင္းအတာႀကီးႀကီးမားမား ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားႏုိင္ပါသည္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔တြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းသည္ 
မဲ႐ုံမ်ား၊ သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ သမား႐ုိးက်စာရြက္အေျချပဳမဲေပးျခင္းပံုစံမ်ိဳးႏွင္႔ 
အေျခအေနသေဘာတရားျခင္း တူညီသည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္မထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္ မည္သည့္  
ႀကီးၾကပ္မႈမ်ိဳးမွ မရွိဘဲႏွင့္သာမက ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႔က ထိန္းခ်ဳပ္မထားႏုိင္သည့္ မဲေပးသည့္ 
စက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။ အိမ္မွ မဲေပးသည့္သူ၏ ကုိယ္ပုိင္ကြန္ပ်ဴတာ၊ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) 
အမ်ားသုံးစက္ပစၥည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မည္သည့္ေနရာမွမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္။  

ထိန္းခ်ဳပ္မထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔တြင္မဲေပးျခင္းတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းကုိထိခုိက္ႏုိင္ျခင္း၊ 
မိသားစုဖိအားေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ဦးအားမဲေပးရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ မဲဝယ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔၏ 
အရသာေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ခြဲျခားမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ မဲဆႏၵရွင္၏အေထာက္အထားႏွင့္ 
မဲျပားတို႔အား နည္းပညာအရ ခဲြျခားထားမႈ၊ ဆႏၵမဲေပးသည့္စက္မ်ား၏ နည္းပညာဆုိင္ရာဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ 
အစရွိသည့္ အရာအားလုံးကို သီးသန္႔စီခြဲျခား၍ ၾကိဳတင္စဥ္းစားမႈမ်ားလုပ္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
အင္တာနက္ျဖင့္မဲေပးျခင္း၏ ယခုလက္ရွိပုံစံမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိထားေသာအေျဖမ်ား ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိေသးေပ။ 

ထိန္းခ်ဳပ္မထားသည့္ပါတ္ဝန္းက်င္တုိ႔တြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္ 
စာတုိက္မွ မဲေပးပို႔ျခင္း (postal voting) သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း (Absentee vote) တို႔ျဖင့္ 
သေဘာတရားတူညီသည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းအား တစ္ခုတည္းေသာေရြးခ်ယ္စရာမဲေပးျခင္းနည္းလမ္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) အမ်ားထဲမွေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ 
မဲေပးျခင္းနည္းလမ္းအျဖစ္သာမက မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားထဲကမွ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင္႔ မဲေပးသည့္စက္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ မဲရုံထဲတြင္တစ္ခုတည္း 
ေသာမဲေပးျခင္း နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကၿပီး အင္တာနက္ျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိမူ ႏွစ္သြယ္ေသာ 
(သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္သြယ္ထက္ပုိေသာနည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္မွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ေယဘူယ်အားျဖင္႔ အသုံးျပဳေလ႔ရိွၾကသည္။ 
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အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းတြင္ ေပးခဲ့သည့္ဆႏၵမဲမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္ 
အထား ေထာက္ပံ့ျခင္း (သို႔) မေထာက္ပံ့ျခင္း

ယေန႔ေခတ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၌ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပး 
ျခင္းစနစ္မ်ားစြာသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ စာရြက္လက္ခံေျပစာပုံစံျဖင့္ မိမိေပးခဲ့သည့္ ဆႏၵမဲအတြက္ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားကို ထုတ္ေပးေလ့ရွိသည္ (မ်ားေသာအားျဖင့္ VVPAT အျဖစ္ 
ရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည္)။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏မဲမ်ားကုိ လက္ခံေျပစာ ေပၚတြင္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ 
လက္ခံေျပစာကုိ မဲပံုးအတြင္းသုိ႔ထည္႔ႏုိင္သည္။ လက္ခံေျပစာမ်ားကုိ လူျဖင္႔ျပန္လည္ေရ 
တြက္ျခင္းအားျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္ကေဖာ္ျပေသာ ရလဒ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာျပန္လည္စီစစ္ႏိုင္သည္။ 
မဲ႐ုံအေရအတြက္တစ္ခုအား သတ္မွတ္၍ က်ပန္းေရြးကာ လက္ခံေျပစာမ်ားကုိ နမူနာအျဖစ္ လူျဖင္႔ျပန္
လည္ေရတြက္ျခင္းပံုစံကို ေကာင္းစြာဒီဇိုင္းေရးဆြဲက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုလုံး၏ရလဒ္မ်ား
ကို မွန္ကန္မႈ ရိွ/မရိွ စိစစ္ႏိုင္ပါ သည္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမရွိသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔မွ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား 
သည္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ထုတ္ေပးေလ့မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ယင္းတုိ႔ ကို မဲေရာင္းျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ခံေျပစာသည္ 
မဲဆႏၵရွင္၏ လက္ထဲတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ လူျဖင္႔ျပန္လည္ေရတြက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ခံေျပစာမ်ားကို အသုံးမဝင္ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အင္တာနက္ျဖင့္ 
မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားသည္ တုန္႔ျပန္ေပးသည့္ကုဒ္စနစ္ (return code system) ကုိ အသုံးျပဳသည္။ ယင္း 
စနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏မဲမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ေရတြက္သည့္ဆာဗာမွ လက္ခံရရွိ 
ေၾကာင္း စိစစ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။  

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားသည္ ေပးခဲ့သည့္ဆႏၵမဲမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကုိမေပးပါက ရလဒ္မ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္စိစစ္ျခင္းျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။2  
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာစနစ္မွ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ရလဒ္မ်ားကို သြယ္ဝုိက္၍သာ စိစစ္ႏိုင္ပါမည္။ ယင္းသို႔ 
သြယ္ဝိုက္၍ စိစစ္ျခင္းသည္ အမ်ားသေဘာတူထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ျပဳလုပ္  
သည့္ တင္းက်ပ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ မဲေပးျခင္း စနစ္၏ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးစုံအား အကာအကြယ္ ေပးထားသည္႔ တင္းက်ပ္ေသာလုံၿခဳံေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္သာလံုးလံုးတည္မီွေနသည္။  ယင္းအေျခ အေနမိ်ဳးတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲ  
ေပးျခင္းစနစ္၏ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ယုံၾကည္ကုိးစားရမႈတုိ႔အား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မဟုတ္ေသာပရိသတ္ 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဝဖန္မႈျပဳေနေသာသူမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေသာနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳ၍  
ရွင္းျပရန္ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ က႑စုံမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ 
အျပည့္အဝကုိ မရရွိသည့္ EMB မ်ားအတြက္ ယင္းကိစၥမ်ိဳးသည္ ေက်ာ္လႊား၍မႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး 
တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။  

စာရြက္မွတ္တမ္းထုတ္ေပးျခင္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအားက်င့္သုံးျခင္းသည္ အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္ 
မဲေပးျခင္းကုိ ပို၍႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး ကုန္က်စရိတ္ပုိ၍မ်ားေစပါသည္။ စဥ္းစားရမည္႔အခ်က္မွာ မဲဆႏၵရွင္ 
အမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔၏လက္ခံေျပစာကုိ မစစ္ေဆးသည့္အခ်က္၊ လူျဖင္႔ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္းတြင္ 
အမွားမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္အခ်က္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ေရတြက္ျခင္း 
ႏွင္႔ စာရြက္အားျပန္လည္ေရတြက္ျခင္းအၾကားရွိ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္လာခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ၿပီး  စာရြက္မွတ္တမ္းမ်ားသည္ တိက်၍ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာရင္းစစ္သည့္ အစီအစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ က်ပန္းနမူနာအား ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္းတုိ႔ကို ခ်ိတ္ဆက္၍ပူးေပါင္းအေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္လွ်င္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ က႑စုံမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ 
ကိုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပုိ၍လြယ္ကူေစမည့္ အေရးပါသည့္ ကိရိယာျဖစ္လာႏုိင္သည္။ စာရြက္ 
မွတ္တမ္းတို႔သည္ အီလက္ထေရာနစ္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားကုိ စိစစ္ရန္ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင္႔ 
ေစာင္႔ၾကည္႔ႏိုင္ၿပီး လြယ္ကူစြာ နားလည္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြင္း မည္သည့္အမွား (သုိ႔) 

2 ကုဒ္ထည္႔သြင္းထားေသာ လက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားပါသည္႔ အစအဆံုးစီစစ္မႈလုပ္ႏိုင္သည္႔ e-voting စနစ္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ 
စီစစ္ျခင္းလုပ္ရန္ ခြင္႔ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕တြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးမျပဳေသးေပ။ အသံုးျပဳသူမ်ား လြယ္ကူစြာ 
သံုးမရျခင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင္႔ေတာ႔ မဟုတ္ေပ။ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ေနာက္ထပ္ဖတ္စရာ မ်ား စာရင္းတြင္ ၾကည္႔ပါ။
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ႀကိဳးကုိင္ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားကုိမဆုိ ေဖၚထုတ္၍ ရႏုိင္ေျခရွိသည္။ အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္ 
သူမ်ားက ပထမဆံုးေထာက္ျပသည္႔ အခ်က္မွာ စာရြက္ျဖင္႔ မွတ္တမ္းမရိွျခင္းျဖစ္သည္။ 

တစ္ဦးတည္းအသုံးျပဳၾကည့္ရႈႏုိင္ျခင္း (Proprietary Code) ႏွင့္ အမ်ားအသံုးျပဳၾကည့္ရႈႏုိင္ျခင္း (Open 
Source) 

အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္တစ္ခုကုိ နားလည္လုိ၍ သုံးသပ္ခ်င္သည့္ 
မည္သည့္ပညာရွင္မဆုိ စနစ္၏ ပ႐ုိဂရမ္ေရးဆဲြသည့္ မူလရင္းျမစ္ကုဒ္ကုိ (programming source 
code) ကို ရရွိႏုိင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ရရွိႏုိင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္း 
စနစ္မ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္ တစ္ဦးတည္းသာ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ကုဒ္အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံထားသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္သေဘာအရႏွင္႔ လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ေရာင္းခ် 
သူမ်ားသည္ အစဥ္သျဖင့္ ဤရင္းျမစ္ကုဒ္ကုိ ေပးရန္ ဝန္ေလးတတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ရင္းျမစ္ကုဒ္အသံုးျပဳမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမႈအား သိျမင္ 
လာေသာေၾကာင္႔ မ်ားစြာေသာ EMB မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ား၌ ၎ရင္းျမစ္ကုဒ္ကို အသုံးျပဳႏိုင္မႈမ်ားအား ထည္႔သြင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးျဖင္႔ 
အေရာင္းအဝယ္သေဘာပါဝင္ေသာ ၎ရင္းျမစ္ကုဒ္မ်ားအား ျပည္သူတို႔မွ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေလ့ရွိၿပီး အပုိ 
ကုန္က်စရိတ္ရိွလာသည္။ ထုိ႔ျပင္စစ္ေဆးခံရမည့္စနစ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အတြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ရန္ကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးထားဆဲျဖစ္သည္။  

တစ္ဦးတည္းသာအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ရင္းျမစ္ကုဒ္မ်ားအေပၚ မွီခုိထားသည့္မဲေပးျခင္းစနစ္ 
မ်ားကုိ က်င့္သုံးျခင္းမ်ားသည္ အမ်ားအသုံးျပဳၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္စနစ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ အုိင္တီ 
ပညာရွင္မ်ား၏ ၀ုိင္းဝန္း တုိက္တြန္းမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေလ့ရွိသည္။ တစ္ဦးတည္းသာ အသုံးျပဳ၍ 
ရသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္မတူသည္မွာ  ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စနစ္မ်ား၏ရင္းျမစ္ကုဒ္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္ စားသည့္ 
ပညာရွင္ အားလုံးမွ လူသိရွင္ၾကား ရရွိႏုိင္႐ုံသာမက အျပည့္အဝ ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳ၍ရပါသည္။  

ရင္းျမစ္ကုဒ္မ်ားကုိ အမ်ားသိေအာင္လုပ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္သူမ်ားက လက္ရွိရရွိေနသာ 
စနစ္အမ်ားစုမွာ ၿပီးျပည့္စုံမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကုဒ္မ်ားအား အမ်ားသိေအာင္ျဖန္႔ေဝျခင္းက တုိက္ခုိက္ 
လာႏုိင္ေျခရွိသည့္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား အားနည္းခ်က္ကို ျမင္သာေအာင္လွစ္ျပသလုိျဖစ္ေန 
ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္လ်က္ရွိၾကသည္။ 

လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အမ်ားစုအပါအဝင္ ရင္းျမစ္ကုဒ္မ်ားကုိအမ်ားအသုံး 
ျပဳႏုိင္ရန္ ဖြင့္ထားေပးျခင္းအား ေထာက္ခံသည့္သူမ်ားက ကုဒ္ကုိ အမ်ားသိေအာင္ျဖန္႔ေဝျခင္းက 
ျပႆနာမ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေစေသာ္လည္း အေျဖမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္ရန္ 
အာမခံခ်က္ရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ရင္းျမစ္ကုဒ္မ်ားကုိ ဖြင့္ေပးထားရန္ အေရးဆိုေနသူမ်ားက 
ကုဒ္ကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထားျခင္းသည္ “ေရေရရာရာ ရွင္းလင္းမႈမရွိသည္မွတစ္ဆင့္ လုံၿခဳံရန္ၾကိဳးပမ္းမႈ” 
အျဖစ္သာျမင္ၾကၿပီး စနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ အတြင္းပုိင္းမွလူအနည္းငယ္သာ သိႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

ရင္းျမစ္ကုဒ္ကုိဖြင့္ထားသည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားကုိ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္မူ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စနစ္မ်ားကို 
အဆင္သင္႔ရႏိုင္ ျခင္းမရွိေသးေပ။3   

ရင္းျမစ္ကုဒ္မ်ားကုိရရွိႏုိင္မႈသည္ နည္းပညာဆုိင္ရာအျပည့္အဝပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆီသို႔သြား
သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားသင့္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း
စနစ္တစ္ခု၏ သေဘာသဘာဝကုိ ျပည့္ဝစြာနားလည္ႏုိင္ရန္မွာ လူျဖင္႔ဖတ္ႏုိင္ေသာရင္းျမစ္ကုဒ္မ်ား
ကုိ စက္ကဖတ္ႏုိင္ေသာကုဒ္အျဖစ္သို႔ ဘာသာျပန္ရာတြင္သုံးသည့္ ပရိုဂရမ္မ်ား၊ မဲေပးျခင္းစနစ္၏ 

3 ရင္းျမစ္ကုဒ္ကုို ဖြင္႔ေပးထားေသာ e-voting စနစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႕တစ္ခုမွာ US Open Source Digital 
Voting Foundation ျဖစ္သည္။



16

International IDEA

အမာထည္ပစၥည္းမ်ား (Hardware) ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းစနစ္တုိ႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာသုံးသပ္ရန္လုိအပ္သည္။  

မဲဆႏၵရွင္အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းစိစစ္မႈပါဝင္သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ မပါဝင္သည္႔ စနစ္မ်ား
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္အခ်ိဳ႕အား ဆႏၵမဲေပးျခင္းအတြက္သာလွ်င္ 

အသုံးျပဳရန္ရည္ရြယ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ျခင္းကို  လူျဖင္႔သာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
အျခားစနစ္မ်ားတြင္မူ အဆုိပါစိစစ္ျခင္းအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ မဲစာအုပ္ (သို႔မဟုတ္) အီလက္ 
ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ စာရင္းသြင္းျခင္း အေပၚအေျခခံသည့္ သီးသန္႔အစီအစဥ္တစ္ခုပါဝင္သည္။ 
အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္မဲေပးသည့္စနစ္အားလုံးႏွင့္ မဲရုံအတြင္းတြင္ထားရွိသည့္မဲေပးစက္အခ်ိဳ႕တြင္ 
အဆုိပါစိစစ္သည့္စနစ္ပါဝင္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းစိစစ္ျခင္းႏွင့္ မဲထည့္ျခင္းလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးသည့္ မဲေပးျခင္းစနစ္သည္ ပင္ကုိအားျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ မသမာမႈမ်ားအား လမ္းဖြင့္ေပးထားသကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္စလုံးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခဲြျခားထားသည့္တုိင္ေအာင္ 
အတြင္းမွ ေအာ္ပေရတာမ်ားက အဆုိပါေဒတာႏွစ္စုံကို အျပန္အလွန္စစ္ေဆး (Cross-check) 
ႏုိင္ေျခရွိပါေသးသည္။ ဤျဖစ္ႏုိင္ေျခေၾကာင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 
လုံၿခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ခ်မွတ္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ ယင္းစံႏႈန္းအတုိင္းအတာမ်ားက 
အဆိုပါေဒတာႏွစ္စုံကုိ မည္သည့္ အေျခအေန၌မဆုိ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မႈမရွိေအာင္ အာမခံေပးထားရပါမည္။ 
လိွ်ဳ႕ဝွက္မဲေပးမႈသည္ ယင္းအတုိင္းအ တာစံႏႈန္းမ်ားအေပၚ မွီခုိေနၿပီး စိတ္၀င္စားသည့္က႑စုံမွပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားအား လုိအပ္လာလွ်င္ ရွင္းလင္းစြာသ႐ုပ္ျပႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရွင္းျပႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာကေရးဆြဲေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွေရးဆြဲေသာ စနစ္မ်ား
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ နယ္ပယ္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအရ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍ 

လုံၿခဳံသည့္ အီလက္ထေရာ နစ္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႕တစ္
ခုတည္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းမွ အခ ေၾကးေငြယူ၍လုပ္ကိုင္ေသာ အုိင္တီက႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႀကီးမားစြာ အားထုတ္ရမည္႔ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ EMB အမ်ားစုက 
အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။

အမ်ားအားျဖင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ားစြာရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ EMB မ်ားသည္သာ အီလက္ထေရာနစ္ 
မဲေပးစနစ္ကို ျပည္တြင္း၌ ေရးဆြဲ၍ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤနည္းလမ္း၏ 
အေရးပါေသာ ေကာင္းက်ိဳး တစ္ ခုမွာ စနစ္၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းဓနအင္အားကသာ က်ခံရၿပီး 
လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ျပည္တြင္း၌ပင္ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ရန္ထည္႔သြင္းထားသည့္  
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားမွရရွိသည့္ 
သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပည္တြင္းမွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စနစ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းရန္မွာမူ ခက္ခဲႏုိင္ 
ပါသည္။ ျပည္တြင္း၌ အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္မဲေပးစနစ္ကို ေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည္႔ 
အေျခအေနတြင္ ထုိအမွားကုိမျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ ရရွိသည့္ စနစ္မ်ားကုိ 
ႏႈိင္းယွဥ္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္႐ုံမက ေနာက္ဆုံးျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနတုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ 
ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိနားလည္မႈရွိျခင္းအား ဤဆန္းစစ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းအျပင္ 
နည္းပညာကုိ မိတ္ဆက္ရာ၌ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွိျခင္းတုိ႔မွာအေရးပါလွသည္။ 

ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ပါ အပ္ထည္ေပးသည္႔ ေရာေႏွာသည့္နည္းလမ္းမွာ 
ႏုိင္ငံတကာမွ ေရာင္းခ် မည့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံအတြင္း 
အီလက္ထေရာနစ္မဲေပး စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္လည္ပတ္သြားေစႏုိင္သည္။ 
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ၿပီးခဲ့သည့္အခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတုိ႔ 
သည္ EMB တစ္ခု က ဤနည္းပညာကုိ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္စဥ္းစားရ
သနည္းဆုိသည့္ အေၾကာင္း တရားမ်ားႏွင္႔သာ သက္ဆိုင္မႈရွိႏုိင္သည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ ပုိ၍လ်င္ျမန္စြာ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မသမာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပုိ၍ေကာင္းမြန ္
သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ျမင့္မားေသာ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းကုိ မိတ္ဆက္အသုံးျပဳရျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထ 
ရိွသည္႔ ေစ႔ေဆာ္မႈတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ သို႔မဟုတ္ က႑စုံမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျပသရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာေရြးခ်ယ္မႈသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ရရွိေနသည့္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအား ျပင္ပကမ႓ာအား ျပသႏုိင္သည္ဟု မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ယုံၾကည္ေလ့ရွိၾကသည္။ 
နည္းပညာ၏ အျပဌာန္းခ4ံ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ က်ဆင္းျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္အတြက္ 
အဆုိပါအေၾကာင္းတရားမွာ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း မဟာဗ်ဴဟာကို အသုံးျပဳရသည့္ 
အဓိကအေၾကာင္းတရားမျဖစ္ေစသင့္ေပ။ 

မိမိတုိ႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိအက်မွာ မည္သည့္အရာမ်ားပင္ျဖစ္ေစ EMB တစ္ခုသည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အၿမဲတေစ ရည္မွန္း 
ထားသင့္ပါသည္ -

• မိမိတုိ႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
သည္ အျခားေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
စာရြက္ျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ဆိုးက်ိဳးမ်ားထက္ အေလးသာ ေနသင့္ 
သည္။

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းအတြက္ မည္သည့္ထပ္ေဆာင္းကုန္က်စရိတ္မဆုိ 
ဤစနစ္မွ ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
က်ခံရသည္မွ တန္သင့္သည္။

• ႀကီးမားေသာေရာင္းခ်သူတို႔၏ပါဝင္မႈလိုအပ္လွ်င္ေတာင္မွ EMB တစ္ခုသည္ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္ကုိ အလုံးစုံထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသင့္ (သို႔မဟုတ္) 
တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။ ျပင္ပမွအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအေပၚ မွီခုိမႈမွလုံး၀ကင္းလြတ္ေစရန္
အတြက္ ကနဦးစတင္အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္သာမက ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္လည္း EMB 
တစ္ခုအေနျဖင့္ လုံေလာက္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ 

• အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္သစ္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြဲ႕ကို ကူညီရာ 
ေရာက္သင့္သည္သာမက ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သင့္သည္။ 
၎အား မဲဆႏၵရွင္မ်ားကမဲေပးရာတြင္ပုိမုိလြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္ (သို႔မဟုတ္) 
အနည္းဆုံး အားျဖင့္ အတိတ္က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပုိမုိေသာခက္ခဲမႈမ်ား 
မဖန္တီးေစသင့္ေပ။ 

•  ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း က႑စုံမွ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားက ၎မဲေပးသည္႔စနစ္ကို ယုံၾကည္သင့္ၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ စိတ္ခ်မႈမ်ား 
ရိွေနသင့္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္အေပၚ ၎တုိ႔၏ယုံၾကည္မႈကို 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ က႑စုံမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ဘာမွမသိျခင္းအေပၚ အေျခခံျခင္း 
ထက္စာလွ်င္ ၎စနစ္အား ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရစြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္ သာ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။ 

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အေရးအပါဆုံးႏွင့္ အားလုံးအားၿခဳံငုံသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 
တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေနာက္တစ္ခန္းတြင္ တင္ျပထားသည့္ ယုံၾကည္မႈပိရမစ္သည္ 
ယုံၾကည္မႈကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ ထူးျခားသည္႔အခ်က္မ်ား မည္မွ်ပါဝင္ေနပုံကုိ နားလည္ေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

4  လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု၏ နည္းပညာသည္ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မူလေမာင္းႏွင္အားပင္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ထင္ 
ျမင္ခ်က္ျဖစ္သည္။



18

International IDEA

“ မဲေပးသည့္စနစ္တစ္ခု
ေကာင္း/ မေကာင္းဆုိသည္မွာ 
ျပည္သူလူထုက ၎စနစ္အား 

ေကာင္းသည္/ မေကာင္းသည္ ဟု
ယုံၾကည္ျခင္း အေပၚမွာပင္ 

မူတည္သည္ ”။

McGaley and Gibson, 2003

“ လူအမ်ားသည္ 
လုံျခံဳေနသည္ဟုထင္ျမင္ေနလွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ခံစားရလွ်င္

မလုံျခံဳေသာစနစ္မ်ားအား 
သုံးစြဲမည္ ျဖစ္သည္ ”။

Oostveen and  
van den Besselar, 2004

ျပည္သူတုိ႔၏ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်မႈတုိ႔မွတစ္ဆင့္အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သုိ႔

ပိရမစ္၏ ထိပ္ဆံုးအပုိင္းဟုဆိုရမည့္ အႏၲိမပန္းတုိင္သည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း 
စနစ္ကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္ 
စနစ္သစ္အေပၚ ျပည္သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်မႈတုိ႔ ျမင့္မားေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

အစပိုင္း၌ ျပည္သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈသည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း အား 
စတင္မိတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ တည္ရွိေနေသာ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေပၚ၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တည္မွီေနသည္။ ၎အေျခအေန အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 
အလုံးစုံပါ၀င္ေသာမဲေပးျခင္းစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈမဟာဗ်ဴဟာမွ တုိက္႐ုိက္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ EMB တစ္ခုအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
ႏုိင္ငံေရးအရ (သုိ႔မဟုတ္) နည္းပညာအရ အေျခခံက်က် အတိုက္အခံျပဳေနျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အျခားကိစၥမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲရန္ပို၍ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ 

လူမႈ-ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနက အေထာက္အကူျပဳသည္ဆုိလွ်င္ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္အား စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သုံးရာ၌ ထင္ရွားစြာအကူအညီျဖစ္ၿပီး 
နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 
ျပႆနာမ်ားကုိပင္ ယာယီဖုံးလႊမ္းထားႏုိင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နည္းပညာအားျဖင့္အားနည္းသည့္ 
စနစ္တစ္ခုအေပၚ ယုံၾကည္မႈသည္ လမ္းလဲြသို႔ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒေရးရာအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားတြင္ အားနည္းျခင္းမ်ားသည္ 
တျဖည္းျဖည္းေပၚထြက္လာၿပီး အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးစနစ္ကိုသာမက (အထူးသျဖင့္) 
ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမင့္တက္ေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံး 
ကုိပင္ အမ်ားကလက္မခံသည္႔အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ 
အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သလုိမ်ိဳး ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ 
မူေဘာင္မွ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္ကုိ လုံးဝဖ်က္သိမ္းလိုက္ရျခင္းမ်ိဳးအထိ ျဖစ္သြား 
ေစႏုိင္ပါသည္။

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိင္ရာအုတ္ျမစ္တို႔ ခုိင္မာသည့္တိုင္ေအာင္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ 
လူမႈ-ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ျပင္းထန္ေသာ အႏၲရာယ္တုိ႔ကုိျဖစ္ေစပါသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ 
ျဖင့္မဲေပးစနစ္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေရတုိကာလအတြက္သာမက အလယ္အလတ္ကာလတြင္ပင္  ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မဟုတ္သည့္ ျပည္သူ 
တို႔အား နားလည္ႏိုင္ေစရန္ခက္ခဲပါသည္။ လူမႈေရးအရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အရ ေထာက္ခံမႈအားနည္းျခင္းသည္ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မေထာက္ခံသည့္သူမ်ားက အီလက္ 
ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းတြင္ ရိွေနသည့္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ ဤအီလက္
ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း နည္းပညာအေပၚ ယုံၾကည္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ပုိ၍ လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။.
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ပံု ၁၊ ယံုၾကည္မႈပိရမစ္ 

အမ်ားယုံၾကည္အသိအမွတ္ျပဳေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္

လူမႈ-ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေနအထား

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ/ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာအေနအထား

ျပည္သူလူထု၏အျမင္
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်မႈ

EMB
ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ

ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ မူေဘာင္

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ
အားလံုးသေဘာတူညီမႈ 

ႏုိင္သူမ်ား-႐ုႈံးသူမ်ား 

ဂုဏ္မာန

လမူ ႈေရးဆ ုငိရ္ာ
ကၽ ြမး္က်ငပ္ညာရငွမ္ ်ား

အရပဖ္က ္ 
လမူ ႈအဖ ဲြ ႔အစညး္မ်ား၊ 

တက ္ႂက ြလ ႈပရ္ ာွးသမူ ်ား
မဆဲႏ ၵရငွမ္ ်ား

အခ်ိန္
လူမႈေရးဆုိင္ရာ လက္ခံေပးမႈ

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မ

စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း

EMB ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ
ပုိင္ဆိုင္မႈ/ ေရာင္းခ်သူအား 

မွီခုိရျခင္း။
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
ပညာေပးျခင္း။

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
တင္ဒါေခၚျခင္း။

ကုန္က်စရိတ္မ်ား။
အမွီအခုိကင္းေသာ 
ေရာင္းခ်သူမ်ား။

အဂတိ လိုက္စားျခင္း။

အုိင္စီတီ
ႀကိဳးကိုင္လွည့္စားျခင္း။

က်ရႈံးျခင္းမ်ား။
အေျခခံအေဆာက္အဦး။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း။

စာရင္းစစ္မႈမ်ား။ 
စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္း။

ဥပေဒေရးရာ
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမႈ။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ား။ 

အခ်ိန္
တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္း။
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ။

စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစမ္း
သပ္္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား 
ျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း           
( Partial Rollout) 

လူမႈ-ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ 

ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႔အေပၚယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမူေဘာင္အား 
စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးစနစ္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တာဝန္ယူမႈကို 
မဲ႐ုံဝန္ထမ္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထံမွယူလုိက္ကာ ဤတာဝန္ကုိဗဟုိေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခဲြသည့္အဖဲြ႔ 
ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံတြင္  
ထားရွိလုိက္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ မဲ႐ုံအဆင့္ မသမာမႈႏွင့္ ႀကိဳးကုိင္လွည့္စားမႈကို 
အႏၲရာယ္ကုိ ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး ဗဟုိအဆင့္ ႀကိဳးကုိင္လွည့္စားမႈ အႏၱရာယ္ကိုေတာ့ သတိထားရသည္။ 

အဆုိပါကိစၥမ်ိဳးသည္ မဲ႐ုံတာဝန္ရိွသူမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္မႈနည္းၿပီး ဗဟုိ 
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႔ EMB ကို ယုံၾကည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 
သို႔ေသာ္ ဗဟုိ EMB တည္ေဆာက္ပံုကို ယုံၾကည္မႈအားနည္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္ကုိ မိတ္ဆက္က်င့္သုံးျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိေသာ 
ဗဟုိအဆင့္ ႀကိဳးကုိင္လွည့္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာလဟာလမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ 
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အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလြယ္ကူစြာ ျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေကာလာဟလမ်ားမွာ ေခ်ပရန္ 
ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

International IDEA ၏ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈဒီဇိုင္းလက္စြဲစာအုပ္ 
(Handbook of Electoral Management Design) တြင္ EMB မ်ား ယုံၾကည္မႈရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မ လုိက္မႈ၊ ႐ုိးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစိတ္သ ေဘာရွိမႈတုိ႔ကုိ ေဖၚျပထားသည္။ EMB တစ္ခုသည္ 
ယင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပႆနာရိွခဲ႔ေသာမွတ္တမ္းရွိပါက ၎တို႔ႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေသာ သံသယတုိ႔သည္ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင ့္မဲေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပိုမုိခ်ဲ႕ကားလာ ႏိုင္ပါသည္။ 

အင္တာနက္ျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ မဲေပးရန္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ၿပီး အစပထမပုိင္းကပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖင့္ ယုံၾကည္မႈကုိရရွိခဲ့သည္။ 

အက္စတုိးနီးယားသည္ ပဋိပကၡမရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၎၏အင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ ျမင့္မား 
သည့္ယုံၾကည္မႈ ကုိလည္းရရွိထားသည္။ အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းႏွင္႔အတူ ၎ႏုိင္ငံမွအင္စတီက်ဴးရွင္း 
မ်ားကုိ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ စနစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ၂၀၀၇ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္ခင္ အက္စတုိးနီးယား၏ e-government အေျခခံအေဆာက္အဦးကို ႀကီးႀကီးမား
မားကြန္ပ်ဴတာေဒတာမ်ားခုိးယူတုိက္ခုိက္မႈမ်ား (Hacking attack) ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔တိုင္ ဤယုံၾကည္မႈကုိ 
မေလ်ာ့ပါးေစခဲ႔ပါ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵမဲအားလုံး၏ ၂၄% နီးပါးအား အြန္လုိင္းမွ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံ (Estonia)

DRE ကို အေျခခံေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ဗီနီဇြဲလားႏုိင္ငံ၌ 
မိတ္ဆက္က်င့္သုံး သည့္အခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ EMB ၏ ဘက္မလုိက္မႈအေပၚယုံၾကည္မႈမွာ 
အလြန္တရာကိုနည္းပါးေနခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံအဝွမ္းက်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ပြားေနေသာ မသမာမႈမ်ားကုိ အီလက္ထ 
ေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္ျဖင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားမႈမွ ရရွိလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္လည္း 
ဗဟုိအဆင့္အား ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင္႔ အရာမထင္ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 
မဲေပးျခင္း စနစ္သစ္အားအသုံးျပဳ၍ ရလဒ္မ်ားကုိ ႀကိဳးကုိင္လွည့္စားသြားမည္ကုိလည္း ေၾကာက္ရြံ႕ ခဲ့ၾကသည္။  

၎အေၾကာက္တရားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ မဲေပးမႈတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္စစ္ေဆးႏုိင္သည္ဟူ 
ေသာ သီအုိရီအရျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ဖယ္ရွားမေပးႏိုင္သည္႔ နည္းပညာဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
၂၀၀၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ရက္အနည္းငယ္၌ပင္ အေရးပါေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးခဲ့သည္။ 

အမ်ား၏လက္ခံမႈကုိ ျပန္လည္ရရွိရန္ ထိေရာက္သည့္ကုထုံးတြင္ မဲ႐ုံစုစုေပါင္း (၄၅) ရာခုိင္ႏႈန္းမွ 
(ယင္းအေရအတြက္မွာ သာမန္အားျဖင့္လံုေလာက္သည္ဟုယူဆၾကသည့္ ေသးငယ္ေသာ နမူနာေကာက္ 
ယူျခင္းမ်ားထက္ မယွဥ္သာေအာင္ပုိ၍မ်ားျပားလွပါသည္) စာရြက္မွတ္တမ္းမ်ားအား ႀကီးႀကီးမားမားျပန္လည္ 
ေရတြက္ရမႈႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ျခင္းလည္း 
ပါဝင္သည္။ ၎သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပို၍ကုန္က်စရိတ္မ်ားသြားေစၿပီး စာရြက္ကို 
အေျချပဳသည္႔စနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈ မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ၎သည္သာလွ်င္ 
ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး နည္းပညာကုိယ္တုိင္ကမကုစားႏုိင္သည့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရသည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ကုစားရန္နည္းလမ္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဗီနီဇြဲလားႏိုင္ငံ (Venezuela)
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၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆုံးေသာအီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းမတုိင္ခင္ ရက္သတၱပတ္မ်ားသာ
လုိေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အစုိးရသည္ စာရြက္ျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ ျပန္လည္က်င့္သုံးရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္ရသည္။ 
မဲအႀကံအဖန္လုပ္ျခင္းကုိ သံသယရွိသည့္ အတုိက္အခံဘက္မွ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘာရိန္းႏိုင္ငံ (Bahrain)

မည္သည့္ နည္းပညာျမႇင္႔တင္မႈႏွင့္မဆုိ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား 
သည္ လက္ရွိစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ပိုမိုိျမင့္မားလာေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကနဦးစြမ္းေဆာင္ရည္ 
နိမ့္ပါးေနပါက ဆန္႔က်င္ဘက္လည္းျဖစ္သြားႏုိင္ေျခရွိသည္။ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေမွးမွိန္လာသေယာင္ရွိၿပီး ယုံၾကည္မႈနည္းပါးၿပီးသားျဖစ္ေနပါက 
မယုံၾကည္မႈသည္ ျမင့္မားလာႏုိင္ေျခရွိသည္။ 

EMB ကုိယ္တုိင္အေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိ/မရွိႏွင္႔ပတ္သက္၍သာမက ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြမူေဘာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ယုံၾကည္မႈကိစၥကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီး 
လွသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ဒီဇုိင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ တာဝန္ရိွသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) အစုိးရ စသည္တို႔ကို က႑စုံမွ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုတြင္ သက္ဆုိင္ရာ EMB 
သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံၾကသည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္တစ္ခု  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ယုံၾကည္မႈအဆင့္တစ္ခုရရွိရန္ ခက္ခဲလိမ့္ 
မည္ျဖစ္ သည္။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လက္သင္႔ခံမႈရရွိလာေစရန္ မဲေပးျခင္း  
နည္းပညာသစ္က မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရိွသည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ျပသေပးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ မဲေပးျခင္းပုိမုိလြယ္ကူလာျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပုိမုိလက္လွမ္းမီလာျခင္းႏွင့္ ပိုမိုအဆင္ 
ေျပျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚလာပါက ၎တုိ႔သည္လည္း စနစ္သစ္ကုိ ပုိ၍လြယ္ကူစြာလက္ခံအားေပးလာလိမ့္ 
မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအရ အားလံုးသေဘာတူညီမႈ
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ႏုိင္ငံေရးအရအားလံုး သေဘာတူညီမႈရရိွပါက အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္ကုိ 
မိတ္ဆက္က်င့္သုံးရာတြင္ အလြယ္ကူဆုံးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရလႈပ္ရွား 
ေဆာင္ ရြက္ေနသူမ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာေၾကာင့္ 
ဆန္႔က်င္ႏုိင္ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ နည္းပညာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တစ္ကယ္ စိုးရိမ္ပူပန္ 
ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဲေပးျခင္းစနစ္အသစ္က ၎တုိ႔၏အတုိက္အခံ မ်ားအတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္သြားေစမည္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာပါတီမ်ားက 
ဤေရြးေကာက္ပဲြအစိတ္အပုိင္းကုိ ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္လုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပို၍အမွတ္ရရွိသြား 
မည္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ စနစ္အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
မည့္သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္မႈကို မယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အစရွိသည့္အေၾကာင္းခ်င္းရာ 
တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔အတုိက္အခံမ်ားကိုရင္ဆုိင္ရျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈအားေအာင္ျမင္စြာ 
တည္ေဆာက္ရျခင္းတုိ႔သည္ ခက္ခဲ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ႏုိင္ရန္မလြယ္ကူပါ။ 

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္က်င့္သုံးရာ
တြင္လုိအပ္သည့္  ဥပေဒျပဳေရးရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအတည္ျပဳၾကရာဝယ္ ပါတီေပါင္းစုံ၏ 



22

International IDEA

စီးပြားေရးအရႏွင့္ မသမာမႈကာကြယ္ေရးအရတုိ႔ေၾကာင့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 

မဲေပးျခင္းကုိ မိတ္ဆက္က်င့္သုံးရန္ တက္ႂကြႏုိးၾကားလာခဲ့ပါသည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ 

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း မိတ္ဆက္က်င့္သုံးရန္အတြက္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္မည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ေရးဆဲြခဲ့ၾကၿပီး 

၎ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

(၁)  ၁၉၈၆ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈတုိ႔အေပၚ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေလ့လာ 
မႈမ်ား အပါအဝင္ မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာသတင္းအခ်က္အလက္ေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၂)  EMB အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မဲရလဒ္ေပါင္းျခင္းကို ဒီဂ်စ္တယ္ပုံစံျပဳလုပ္ျခင္း။ 

(၃)  ေဒသႏၱရအဆင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္ေစရန္အပါအဝင္ ကြန္ပ်ဴတာအမာထည္ႏွင့္ ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားကုိ 
(Hardware and software) ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

(၄)  ဘရာဇီးႏုိင္ငံအတြင္း စက္ကိရိယာမ်ားအားစမ္းသပ္ျခင္း။

(၅)  ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ အေကာင္းဆုံးကုိက္ညီသည့္ စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ EMB က 
အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း။

(၆)  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔တြင္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း။

(၇)  ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ေဒသႏၱရႏွင့္ ျမဴနီစီပါယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကို 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း။

(၈)  ေရြးေကာက္ပဲြလြန္ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ။

(၉)  ၂၀၀၂ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းအား အျပည့္အဝ 
အသုံးျပဳမႈ။ 

နည္းပညာအေပၚ ေနာက္ထပ္ယုံၾကည္မႈျမင့္တက္ေစရန္အတြက္ ေဒတာခုိးယူသည့္ (Hacking) ၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုကုိ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့သည္။

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ (Brazil)

ပံ့ပုိးမႈကုိရရွိရန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း သည္ အလြန္လိမၼာေသာကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေျခအေနအရ 
ဥပေဒျပဳ ေရးရာေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္လွ်င္လည္း ဤခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသေဘာတရားက 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ အီလက္  
ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္အား ႏုိင္ငံေရးအရ (သို႔မဟုတ္ ပုိ၍အျဖစ္မ်ားေသာ) အမ်ိဳးသားေရး 
ဂုဏ္ျဒပ္အရ မိမိတို႔၏ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာႏွင့္ ေခတ္မွီမႈတုိ႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိစိတ္ျဖင့္ 
မိတ္ဆက္က်င့္သုံးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး၏ ပထမဆုံးေသာ 
သားေကာင္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမႈ ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈ အခ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔ေသာ အေျခအေနပုံစံမ်ိဳးတို႔တြင္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိ (သို႔မဟုတ္) လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း 
သိသာေနသည့္ စနစ္မ်ားကုိပင္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္လာၾကျပီး ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမည့္ 
စီမံကိန္းတစ္ခုမွ အရွက္ရမည့္ကိစၥကုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ လုိအပ္သည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု ထင္ျမင္ 
ယူဆလာစရာရွိသည္။ 

အေရးႀကီးေသာက႑စုံမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ မ်က္ႏွာမပ်က္ရေစဘဲႏွင့္ အီလက္ 
ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္၍ရုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု 
အေနျဖင့္ စဥ္းစားကာ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္  ထိုအႏၲရာယ္ကုိေလ်ာ့နည္းေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
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လူမႈေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အေနအထား
အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ အဓိကလူမႈေရး 

လူပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုိင္မာသည့္  
သေဘာထားမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေလ့ရွိပါသည္။ မူအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ထုိသူတုိ႔ 
သည္ အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းကုိ စတင္ရန္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ အေစာပုိင္းကပင္ ပါဝင္  
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ၎တုိ႔အား ရည္စူးထားသည့္ စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က ္
အလက္မ်ား လုံေလာက္စြာပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူတုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ရွိေသးသည့္ အေစာပိုင္းအဆင့္၌ပင္ ၎တို႔အား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳျခင္း 
ျဖင့္လည္းေကာင္း ပါဝင္လာေစသင့္ပါသည္။ 

အုိင္စီတီလုံၿခဳံေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဖဲြ႕မ်ားသည္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းကို ခုိင္မာစြာဆန္႔က်င္ေလ့ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံျပဳျခင္းအခ်ိဳ႕မွာ 
အတန္ငယ္ အေျခခံက်လွၿပီး လက္ရွိရရွိႏိုင္သည့္စနစ္အမ်ားစုမွာ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအတုိက္အခံတုိ႔၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းအား မိတ္ဆက္ 
က်င့္သုံးမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ အေပးအယူအျဖစ္ အျမင္လဲြမွားမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျခင္း၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အခ်ိဳ႕ေသာေဘးမ်ားကိုလက္ခံျခင္း အစရွိသည့္တုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ နားေထာင္၍ကိုင္တြယ္ရန္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။

နည္းပညာႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း အေလးအနက္စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါ  
သည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ မဲေပးျခင္းထုံးစံႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္စဥ္တြင္ ၎၏လူမႈေရး အရအေရးပါမႈတုိ႔ ေပ်ာက္ဆုံးသြားမည္ကို မလုိလားသည့္ 
က႑စုံမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ခံရႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္ ပစၥည္းႂကြယ္ဝ၍ စာတတ္ေျမာက္ေသာအုပ္စုမ်ားကုိ ပို၍ဆဲြေဆာင္ႏုိင္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ျဖင့္ခြဲျခားမႈကုိ အားေပးသည္ဟု ေျပာဆုိၾကတာရွိပါသည္။  အခ်ိဳ႕ 
ကလည္း အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းအေပၚ သုံးစြဲသမွ်ကုန္က်စရိ္တ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား 
စြာ၏ နိစၥဓူဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စည္းမႈမရွိသည့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းသည့္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာအသုံးျပဳၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္စနစ္မ်ားသည္ 
မဲျပား၏လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေဖၚထုတ္ျပသလုိက္ေသာအခါ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္က်င္းပရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဘုရင္႔ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry 
of the Interior and Kingdom Relations) သည္ ဌာနတြင္းကၽြမ္းက်င္မႈမရိွပဲ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆး၍
အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚသာ အလြန္မီွခုိအားထားေနခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မရွင္ကေတြ႔ရွိခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေဘာပင္ႏွင့္ မဲျပားပံုစံကုိသာ ေျပာင္းလဲ 
အသုံး ျပဳခဲ့ရသည္။ 

၎ကဲ့သုိ႔ျပႆနာမ်ားရွိေနေသာ္လည္း က႑စုံမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားစြာ၊ အထူးသျဖင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားႏွင့္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္ကို ယုံၾကည္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အတိတ္မွ 
အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ၎တုိ႔သည္ မဲေပးသည့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကုိ 
ျပန္လည္မိတ္ဆက္က်င့္သုံးေပးၾကရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ 

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ (The Netherlands)
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၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္းေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ PCOS အေျချပဳ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 
မဲေပးျခင္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွ႔ံမိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ 

အေစာပိုင္းစီမံကိန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စနစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္နည္းသည့္ အခ်ိန္သာရရွိပါေတာ့သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္တစ္ပါတ္ခန္႔တြင္ PCOS ၇၅၀၀၀ စလုံးကို မွားယြင္းစြာစီစဥ္ထားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိလုိက္ေသာအခါ စနစ္ကို ဖ်က္ သိမ္းလုိက္ရန္နီးစပ္လာေတာ့သည္။ ျပႆနာကုိ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္မွ 
ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ မဲေပးသည့္စက္အားလံုးကို ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ အားျဖင့္ ျပန္လည္စီစဥ္မႈ (Reconfiguring) ျဖင့္ 
ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြအား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးေနာက္ ေပၚထြက္လာသည့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုမွာ သက္ဆုိင္ရာ 
EMB အေနျဖင့္ စနစ္ေရာင္းခ်သူအေပၚ ႀကီးမားသည့္အတုိင္းအတာျဖင္႔ မီွခိုေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ (The Philippines)

အခ်ိန္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဆင့္တုိ႔တြင္ အခ်ိန္သည္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈသေဘာအရ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ ညတြင္းခ်င္း 
မိတ္ဆက္က်င့္သုံး၍ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၎ကိုလူမႈေရးအရလက္ခံလာရန္မွာ နည္းပညာ
ပုိင္းဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသီးသန္႔ထက္ ပုိ၍ၾကာရွည္ႏိုင္သည္ဟု လက္ေတြ႕
က်က်ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ က႑စုံမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက 
၎တို႔၏ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ ဗဟုသုတတုိ႔အေပၚအေျခခံ၍ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္
မဲေပးျခင္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိခင္ကာလတြင္ နည္းပညာပုုိင္းဆုိင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ (သို႔မဟုတ္) 
ႏုိင္ငံေရးအရအျငင္းပြားမႈ မရွိဘဲႏွင့္သာမက၊ ယုံၾကည္ရသည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္အမ်ားျပ
ည္သူပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ မ်ားစြာေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစက္ဝုိင္းတုိ႔ကို 
ေက်ာ္ျဖတ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မူအားျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းကုိ မိတ္ဆက္က်င့္သုံးရာတြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္တက္ၾကြေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားကုိ နည္းပညာဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမတုိင္မီ ေကာင္းမြန္စြာ စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ ထားသင့္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ စနစ္၏ နည္းပညာပုိင္းကို လူမႈအေျခအေနမ်ား၏   တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ပုံေဖာ္လာႏုိင္ေျခရွိမည္ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား

အားေပးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚလာ ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအတြက္ 
အလြန္အေရးပါသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုသုိ႔ေသာလူမႈ-ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္က ႀကီးမားစြာ အားေပးေထာက္ပံ့ထားပါက ညံ႔ဖ်င္းစြာ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားသည့္ 
(သုိ႔မဟုတ္) အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္မႈမရွိသည့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ိဳးကုိပင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာအထိ 
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ေအာင္ျမင္စြာအသုံးျပဳႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းအေျခခံနည္းပညာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား 
အလြန္ႀကီးမားလာပါက ၎တုိ႔သည္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသလုိပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစပါလိမ့္မည္။ 
အခ်ိန္သည္လည္းအက်ဥ္းအက်ပ္ျဖစ္ေန၊ အားနည္းေသာ (သို႔မဟုတ္) မလုံေလာက္ေသာ 
အမ်ားျပည္သူပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္းရွိေန သည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအား သဘာဝအရတုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ EMB အတြင္း၌ 
မိမိကုိယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ေသာ အေနအထားမ်ား အလြယ္တကူထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ 
ကိစၥရပ္မ်ား ပို၍ျမင္သာလာသည္ႏွင္႔အမွ် ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သံသယမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး  ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခဲြသည္႔အဖဲြ႕ႏွင္႔ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း 
စနစ္ကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈေပ်ာက္ဆုံး လာမည္ျဖစ္ကာ တစ္ခ်ိန္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပး 
စနစ္အား လုံးဝဖယ္ရွားပစ္ရသည့္အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရိွရက်ိဳးနပ္ေစရန္ 
အတြက္ မိမိတုိ႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္အား ခုိင္မာေသာ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းပညာ  
ဆုိင္ရာ အုတ္ျမစ္မ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ အုိင္စီတီ၊ ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အခ်ိန္တုိ႔ႏွင့္ 
စပ္ဆက္သည့္ ႐ႈေထာင့္တုိ႔ပါရွိ ေလသည္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း  
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခဲြသည္႔အဖဲြ႔အတြင္းရွိ ကၽြမ္းက်င္ 

မႈ (သို႔) စြမ္းေဆာင္ရည္ကင္းမဲ့ျခင္း ျပႆနာအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေျဖရွာမႈတစ္ခုအျဖစ္ 
မျမင္သင့္ပါ။ ၎အျမင္ ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္က်စြာပင္ အဆုိပါစနစ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ EMB တစ္ခု၏ 
အဆင့္အားလုံးတြင္သာမက အျခားေသာျပင္ပမွ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ ပိုမုိ၍လုိအပ္ပါသည္။

EMB မ်ားအတြက္ အခက္ခဲဆုံးေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ႀကီးၾကပ္ေရး၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အီ လက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈကို ထိန္းထားရန္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔မွသာ ေထာက္ပ့ံေပးသူႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသူက တြန္းအားေပးေသာလမ္းေၾကာင္းအေပၚ မီွခုိေနရမႈကို 
ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြး ေကာက္ပဲြကုိ စီစဥ္က်င္းပျခင္း၏ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
ပစၥည္းေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ နည္းပညာတုိ႔အတြက္ ျပင္ပမွကုမၸဏီမ်ားကိုအပ္ႏွံ၍ ႀကီးမားစြာ 
မွီခုိေနရျခင္းတုိ႔ကုိ လက္ခံေကာင္းလက္ခံႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မူ သက္ဆုိင္ရာ EMB သည္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္သည္ဆုိ 
သည္ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ထိေရာက္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳး 
ျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည္ကုိ ေသခ်ာစြာသိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္ နည္းပညာဆုိင္ရာႏွင့္ 

၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံသည္ VVPAT စနစ္မပါသည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 
မဲေပးျခင္းစနစ္၌ ယူ႐ုိသန္း (၆၀) ေက်ာ္ကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္တြင္မွ 
အဆုိပါစနစ္သည္ ယုံၾကည္အားထားရမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အသုံးမျပဳခင္မွာပင္ အကုန္အက်မ်ားသည့္ အဆင့္ 
ျမွင့္တင္မႈမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ရသည္။

ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့မႈအျပင္ ျမင့္မားသည့္ကုန္က်စရိတ္တုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္ 
မဲေပးျခင္းစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ မသုံးရေသးသည့္စက္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အေျဖမရေသးျခင္းေၾကာင္႔ 
အုိင္ယာလန္သည္  သုိေလွာင္စရိတ္မ်ားကုိ  ကုန္က်ေနရဆဲျဖစ္ရာ မည္သည္႔ အခ်ိန္အထိကုန္က်ေနရဦးမည္ကုိ 
မသိေသးေပ။  

အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ (Ireland)
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၁၉၈၂ ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ားအၿပီး၌ ကမ႓ာေပၚတြင္ အၾကီးမားဆုံးဒီမုိကေရစီ 
ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ မဲေပးသည့္စက္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ 
သည္။ အိႏၵိယမွ မဲေပးသည့္စက္မ်ား၏ ထင္ရွားသည့္လကၡဏာ ၂ ရပ္မွာ ကုန္က်စရိတ္နည္းျခင္း 
(အျခားေသာစနစ္အမ်ားစုထက္ သိသာစြာနည္းပါးသည္) ႏွင့္ အေတာ္အတန္ ႐ုိးရွင္းေသာနည္းပညာရွိျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ 

သက္ဆုိင္ရာ EMB အေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိသည့္အတြက္ အိႏၵိယစနစ္သည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
လက္ခံထားသည့္ စာရြက္မွတ္တမ္းကုိ အသုံးမျပဳပါ။ 

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စနစ္၏ ႐ုိးစင္းမႈသည္ လုံၿခဳံမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာကုိ 
ဖန္တီးလုိက္သည့္အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ EMB သည္ စာရြက္မွတ္တမ္းကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
အေလးထားစဥ္းစားလာခဲ့သည္။  

အိႏၵိၵယႏုိင္ငံ (India)

စီမံခန္႔ခဲြမႈပုိင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ၾကီးမားစြာလုိအပ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ EMB အေနျဖင္႔ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တည္ေဆာက္၍  ျဖည့္ဆည္းထားႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။   

ထုိ႔မွ်မကေသး အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္တစ္ခု၏ လံုၿခဳံမႈသည္ EMB ေကာ္မရွင္  
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွသည္ မဲ႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ားအထိ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ေန 
သည့္ တာဝန္ရိွသူအားလုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေလးနက္စြာ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ မႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္က်င့္သုံးေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံမႈတုိ႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
လုပ္ငန္းအဆင့္အားလုံးႏွင့္ ေကာ္ရွင္၏၀န္ထမ္းအဆင့္အားလုံးတုိ႔အား အလံုးစုံျခံဳငုံေသာ သင္တန္းမ်ား 
ပုိ႔ခ်ေပးရန္မွာ အထူးအေရးၾကီးလွပါသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည့္စုံေသာျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင္႔ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဆႏၵမဲမ်ားကုိ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 
မည္ကဲ့သို႔မဲေပးရသလဲဆုိသည္ကို သာမန္ေလ့လာသည္ထက္ ပို၍ေလ႔လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၎တုိ႔ 
သည္ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္စနစ္၏ ယုံၾကည္ကုိးစားရမႈႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အဆုိပါနည္းပညာအား 
ေရြးခ်ယ္ရသည္ဆုိသည္ကုိ နားလည္ရန္လည္းလုိအပ္ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔အတြက္ သီးသန္႔  
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ EMB မ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ 
မတိုင္မီ ကတည္းက စီစဥ္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါက လူထုအလႊာမ်ားစြာမွဆင္ႏႊဲလာႏုိင္ေျခရွိ
သည့္ ပဲြမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံမ်ိဳးအတြက္ လုံေလာက္သည့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိရန္လုိအပ္ျပီး အဆုိပါကိစၥထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 
ေမ့ေလ်ာ့ေလ့ရွိပါသည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္အေပၚ ေနာက္ဆုံးပိတ္ျပည္သူ႔သေ
ဘာထားအျမင္သည္ ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳထားသည့္စနစ္အေပၚ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ 
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ အတိုင္းအတာေပၚ၌  လုံးဝတည္မီွေနပါသည္။

ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစီမံကိန္းကုိ မစတင္ခင္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ/

မရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင္႔ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ 
ရရွိလာမည့္အက်ိဳးတရား တုိ႔အၾကား ျပည္႔စံုေသာသုံးသပ္ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။ 

အိုင္စီတီကိရိယာအားလုံးကုိ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာသည္ႏွင့္ ျပန္လည္အစားထုိးျခင္း၊ 
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အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ၎ကိစၥမွာ အထူးသျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနသည့္ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း နည္းပညာအတြက္ မွန္ကန္လွပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြစက္
၀န္းအေတာ္မ်ားမ်ားထိတုိင္ေအာင္ သိုေလွာင္ထား ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
စနစ္လည္ပတ္ေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကုိ ပါဝင္တြက္ခ်က္ထားသည့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္
ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း (Total Cost of Ownership – TCO) အား လက္ေတြ႕က်က်တြက္ခ်က္ျခင္းအေပၚ 

၂၀၀၂  ခုႏွစ္တြင္ Help America Vote Act ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းလုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ 
မဲေပးသည့္စက္မ်ားစြာ၌ (အမ်ားစုတြင္စာရြက္မွတ္တမ္း (Paper trail) မပါ) ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။ 

၂၀၀၅ ႏွင္႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၏ Voluntary Voting System Guidelines (VVSG) ကုိ 
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ မဲေပးသည့္စက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးအသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္စံခ်ိန္စံညႊန္း
မ်ားႏွင္႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ရွိတြင္အၿပီးျပည့္စုံဆုံးေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားစြာ၌ စာရြက္မွတ္တမ္းမ်ား လုိအပ္လာၿပီး စာရြက္မွတ္တမ္းမ်ားမပါေသာ 
မဲေပးသည့္စက္ မ်ားကုိ္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ေစပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ (၄၀) သည္ စာရြက္မွတ္တမ္းမ်ား လုိအပ္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္လာခဲ့ပါသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (The United States)

အထူးအာ႐ုံျပဳသင့္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြစက္၀န္းမ်ားမွာ ရွည္လ်ားၿပီး မဲေပးသည့္စက္မ်ားကုိ 
ႏွစ္အတန္ငယ္ၾကာသည့္အခါမွ တစ္ႀကိမ္သာအသုံးျပဳပါက ဌားရမ္းအသုံးျပဳျခင္းသည္ အီလက္ 
ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္ကုိ ဝယ္ယူျခင္းထက္ ပုိ၍ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစပါသည္။

ေရာင္းခ်သူတုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈမပါဘဲ EMB တစ္ခု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသက္သက္ေအာက္တြင္သာ 
အေသးစိတ္က်ျပီး ရွင္းလင္းေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (specifications) 
ေရးဆြဲမႈသည္ အေရးႀကီးၿပီး ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားႏွင့္ တင္ဒါမ်ားကုိ အကဲျဖတ္မည့္သူမ်ားမွလဲ 
၎သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေကာင္းစြာနားလည္ရပါမည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းဝယ္ယူသကဲ႔သို႔ပင္ အေသးစိတ္ 
specification မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပသရန္ အခ်ိန္ပုိ၍ယူျခင္းသည္ ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အသင့္ေတာ္ဆုံး တင္ဒါေအာင္ျမင္သူအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မ်ားစြာတိုးတက္ 
လာေစသည္။

အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းစနစ္၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ အထူးသျဖင့္ 
ကနဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာ လမ်ားတြင္ အလြန္ပင္မ်ားျပားလွပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ 
ဖြင့္ထားသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ေသာ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားမွ အငုိက္ဖမ္းႏုိင္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို  ေရွာင္ရွားရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အျပ
င္ေနာက္ဆုံးေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္စနစ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့ပါးသြားေစမည့္ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ 
အဂတိလုိက္စားမႈ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးအရဘက္လုိက္မႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မည္သည့္စိုးရိမ္ဖြယ္ကိုမဆုိ 
မျဖစ္လာရေအာင္ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းကို ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္မွ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း မလုပ္သင္႔ပါ။ 
ေရြးေကာက္ပဲြရက္ မွာ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈအခ်ိန္ကာလကို နည္းပညာဆုိင္ရာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်ိန္ကာလထက္ေလ်ာ့မတြက္သင္႔ေပ။ ေလ်ာ႔တြက္မိပါက စနစ္ကုိ 
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၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပဲြအားလုံးသည္ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ရပါမည္။ အဆုိပါမူအရ 
ေရြးေကာက္ပဲြ၏ အဓိကအဆင့္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏
အဓိကက်သည့္အဆင့္မ်ားအား အျခားမည္သည့္ အထူးျပဳဗဟုသုတမ်ားမွ မလုိအပ္ဘဲ ျပည္သူတို႔မွေစ့စပ္စြာ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈသာလုိအပ္သည္ဟု အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

မည္သည့္ကြန္ပ်ဴတာအမွားကုိမဆုိရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္အတြက္ အမွီအခိုကင္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိလည္း 
အဓိကအ ေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ (Germany)

သက္တမ္းႏုၿပီး ဆုိးရြားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မိမည့္ အႏၲရာယ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲစက္ဝန္ႏွင့္ခ်ိန္ကုိက္၍  ပစၥည္းဝယ္ယူမႈကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
စိတ္ေက်နပ္ေစမည္႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေသာ႔ခ်က္က်သည္႔ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

တင္ဒါေအာင္သူကို မေရြးခ်ယ္ရေသးမီ အဆိုျပဳလာသူမ်ားမွ အေရအတြက္အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎တုိ႔ထံမွ ထိေရာက္သည့္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းႏွင္႔ ခုိင္မာမႈရွိ/မရွိ စမ္းသပ္မႈမ်ားမရွိဘဲႏွင့္ 
ဘယ္ေသာအခါမွ ေရြးခ်ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ (Contract Award Process) ကို 
မေဆာင္ရြက္သင့္ပါ။   ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေသာပုံစံမ်ိဳးသည္ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ ေကာင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာစနစ္ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း
မ်ိဳး (System failure) ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ ရပ္ဆိုင္းသြားပါက အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား 
(သုိ႔မဟုတ္) ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရွင္းျပရန္ႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈရရွိရန္ခက္ခဲသည့္ နည္းစနစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိသည္။ 

အုိင္စီတီ၊ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ 
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနႏွင္႔ ကိုက္ညီသည့္ မဲေပးသည့္နည္းပညာကို ေရြးခ်ယ္ 

ရန္မွာ အေရးပါလွပါသည္။ နည္းပညာအေနျဖင့္ တည္ရိွေနေသာပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ စဥ္းစားေဖၚထုတ္ထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရွိေနၿပီး 
ေသာအေျခခံအေဆာက္အဦးအတြင္း ယုံၾကည္အားထားေလာက္စရာ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

က႑စုံမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ရန္အတြက္ အုိင္စီတီ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျမင္႔မားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သင့္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ျပင္ပမ ွ
လူမ်ားႏွင့္ စနစ္ကိုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အတြင္းလူမ်ား၏ ႀကိဳးကိုင္လွည့္စားမႈကို ကာကြယ္ 
ထားရန္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး လူအမ်ားသိရိွေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ထားသည္႔ 
စနစ္မ်ားပါဝင္ရန္ လုိအပ္သည္။   

အေျခခံအေဆာက္အဦးအတြင္း ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈ 
မ်ားႏွင့္ စနစ္ရပ္ဆိုင္း သြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ စီမံကိန္းကုိဆက္လက္လည္ပတ္ေနေစရန္ 
အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္အေျခအေနမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) ေစာစီးစြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတုိ႔တြင္ အစားထိုးေျပာင္းလဲ၍ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အစီအမံမ်ားကုိ 
ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ 
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အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကိုျမင့္တက္လာ 
ေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ  တင္းၾကပ္စြာစစ္ေဆးၿပီး ထုတ္ေပးထားသည္႔ 
အသိအမွတ္ျပဳလႊာ (သို႔မဟုတ္) စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
၎သုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္မ်ား၏ မွန္ကန္မႈကို အမွီအခုိကင္းကင္းျဖင့္ 
အတည္ျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔တြင္ မဲေပးသည့္စက္မ်ားတြင္ေတာ့ VVPAT စနစ္မ်ား 
ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

က်ပန္းေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္မဲ႐ုံမ်ား၌ လူျဖင့္ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား 
သည့္ VVPAT စနစ္မ်ားသည္ မဲေပးသည့္စက္မ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္ရလဒ္မ်ား၏ တိက်မႈကို ပြင့္လင္း 
ျမင္သာစြာျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္အတည္ျပဳေပးႏုိင္သည့္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
VVPAT စနစ္မ်ားကို ျပည့္၀စြာအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ စာရင္းအင္းနည္းပညာအရ ခုိင္မာေသာက်ပန္း
နမူနာအရြယ္အစားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေရတြက္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္သည္႔လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ 
လူျဖင္႔ေရတြက္မႈႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ ေရတြက္မႈတုိ႔အၾကားရွိ ကြဲလြဲႏုိင္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပး 
မည့္ စနစ္မ်ား လုိအပ္သည္။

VVPAT မရွိပါက အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္အေပၚ အမ်ားယုံၾကည္ 
လက္ခံမႈသည္ စနစ္ကိုအသံုးမျပဳမီတြင္ ထုတ္ေပးထားေသာ စစ္ေဆးအသိအမွတ္ျပဳလႊာအေပၚတြင္ 
လုံးဝတည္မီွေနပါသည္။ ယင္းအေထာက္အထားႏွင္႔အတူ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင္႔ 
အၿပီးတြင္ျပဳလုပ္သည္႔ စာရင္းစစ္မႈမ်ား၏ အသံုးျပဳေနေသာစနစ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာအတိုင္းျဖစ္ 
သည္ဟူေသာ အတည္ျပဳခ်က္၊ လိုအပ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အားလုံးကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္တို႔အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။

အဓိပၸာယ္ျပည့္၀သည့္ စစ္ေဆးအသိအမွတ္ျပဳလႊာအတြက္ အေရးႀကီးသည့္လုိအပ္ခ်က္မွာ 
က႑စုံမွပါ၀င္ ပတ္သက္သူအားလုံး ယုံၾကည္လက္ခံသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးသည့္အဖဲြ႕ 
အစည္းတစ္ခုရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအဖဲြ႕အစည္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ လႊမ္းမုိးခံရမႈ၊ စနစ္ေရာင္းခ်သူႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ရာ EMB တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈတုိ႔မွရွင္းရွင္းလင္းလင္းလြတ္ကင္းေနသင့္ပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဒသႏၲရအဆင္႔ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ားအၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၌ အီလက္ထေရာနစ္နည္း 
ျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလွေၾကာင္း၊ မဲေပးမည့္သူမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္းႏွင့္ လုံေလာက္သည့္ စာရင္းစစ္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္လည္း မရိွေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ 
စာရြက္ျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈကုိ ပိုမုိရရွိခဲ့ပါသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ (United Kingdom)
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လႊာထုတ္ေပးသည္႔နည္းစနစ္ (Certification Methodology) ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအပါအဝင္ က႑စုံမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ 
အားလုံး တုိ႔က ၾကည္႔ရႈႏိုင္ရပါမည္။   

စစ္ေဆးအသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးသည္႔ မည္သည့္စနစ္တြင္မဆုိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္၍ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လက္ရွိတြင္ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားအတြက္ ကမ႓ာလုံးခ်ီ၍ သေဘာတူညီထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားမရွိေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလုိက္ သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းအား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းစီမံကိန္း၏ အစိတ္ 
အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဥပမာမ်ားကို အေျခခံ၍ ဖြင့္ဆုိသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတုိ႔ထံမွ 
သေဘာထားေတာင္းခံျခင္း အေလ႔အထသည္ က႑စုံမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ 
မ်ားစြာတုိ႔အတြက္ ေျပာဆုိခြင္႔ရရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အားလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ 
ပါဝင္လာခြင့္ျပဳကာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပုိမုိအားေကာင္းေစႏုိင္သည့္ ေစာစီးစြာေဝဖန္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳ 
ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးအသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးျခင္းႏွင္႔ စာရင္းစစ္မႈတုိ႔သည္ အေရးႀကီးသည့္ 
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ျပည္သူတုိ႔မွ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္  ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သင္႔သည္။ 
ႏႈတ္ဆိတ္ေနေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (non-disclosure agreement) ကဲ႔သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးသည္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို  အေႏွာင့္အရွက္ျဖစ္ေစၿပီး အားနည္းခ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ကာ 
ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါတုိင္း ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။   

ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္  
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ 

ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲလုိက္ေလ့ရွိၾကသည္။ 
ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ EMB တစ္ခုအတြက္ ကုိင္တြယ္ရန္အလြန္အကဲဆတ္ေ
လ့ရွိသည့္ ကဲြျပားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာ EMB ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအျပင္ဘက္၌ရွိေနျခင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔နည္းပညာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တုိ႔အၾကား လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေစမည့္ လုိအပ္သည့္ထိ
န္းညွိျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္လုိက္နာရန္ အျပည္ျပည ္
ဆုိင္ရာအဆင့္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအဆင့္တုိ႔တြင္ သေဘာတူညီထားသည့္ အေျခခံဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိက္႐ုိက္ႏွင့္ သြယ္ဝုိက္ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ 
မူေဘာင္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကြဲျပားျခားနားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုထားႏိုင္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေတာ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိသည့္ နည္းပညာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္
လုိအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏နည္းပညာေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္  
အလုံးစုံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ျခင္းရိွမရိွ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ေသခ်ာေအာင္ 
ေလ့လာစိစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထု႔ိေနာက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္း 
စနစ္သည္ ၎တုိ႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင္႔ ဥပေဒအဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္တုိ႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိ 
ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္သာမက ေရြးေကာက္ပဲြ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္အထိပါ ျပန္လည္တုိက္ဆုိင္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲပုံးမ်ား၊ 
မဲျပားမ်ား၊ စာရြက္ျဖင္႔မဲေပးျခင္းႏွင့္ ေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊ ပယ္မဲႏွင့္ ဗလာမဲတုိ႔၏ တန္ဖိုး၊ မသမာမႈ 
အစရွိသည့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

သီးသန္႔အာ႐ုံစုိက္ရန္လုိအပ္ေသာ အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ အီလက္ 
ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးရန္ 
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ေရြးခ်ယ္မႈအၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ရလဒ္ကုိပုိမုိလ်င္ျမန္စြာ ထုတ္ေပးႏုိင္မည့္စနစ္တစ္ခု
အတြင္းတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္
မွီေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကဲ႔သို႔ျဖစ္သည္။ တာဝန္ရွိသည့္ EMB ႏွင့္ အျခားေသာ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကားတြင္ 
ဌာနအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားရန္  
လုိအပ္ပါသည္။ ပထမကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဲဆႏၵရွင္စစ္မွန္ေၾကာင္း အလုိအေလ်ာက္အတည္ျပဳႏုိင္ရန ္
အတြက္ အခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈအစီအစဥ္ကို အာ႐ုံစုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ ဒုတိယ 
ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆႏၵမဲ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ၊ ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္း၊ အမွားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း 
ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္အားအက်ပ္ကုိင္မႈ အစရွိသည့္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္အတြင္း အသံုးျပဳသည့္ ကဲြျပား 
ျခားနားေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရမည့္အဖဲြ႕ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားရမည္ျဖစ္သည္။  

သို႔ေသာ္ ဥပေဒမွ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ ထိုထက္ပို၍ တာသြားႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြ
က္ အေျခခံက်သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ အၿပိဳင္သြားေနသည့္ဥပေဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) 
ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္လာႏိုင္သည္႔ ဥပေဒျပဳမႈမ်ား အစရွိသည့္အလႊာမ်ားကုိ ၿခံဳငံုမိရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

ဒီဂ်စ္တယ္သ႐ုပ္လကၡဏာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ သရုပ္လကၡဏာစစ္ေဆးျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ 
လက္မွတ္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျပီး အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးျခင္း (Certification) ႏွင့္ စာရင္းစစ္စည္းမ်ဥ္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ကိစၥရပ္အားလုံး အႀကံဳးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

လူျဖင္႔လုပ္ရသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေဟာင္းမ်ားသည္ နည္းပညာ အသုံးျပဳသည္ ့
အခါတြင္ အသံုးမလိုျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္မွာ ျဖစ္ေနက်ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔က်ေသာနည္းလမ္း 
တစ္ခုမွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေဟာင္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ နည္းပညာကို ေရြးခ်ယ္မႈ (သို႔မဟုတ္) 
မြမ္းမံျပဳျပင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ ဥပေဒအရ အႀကီးစားေျပာင္းလဲမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို 
ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ပါသည္။  ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာဂရုျပဳ၍ 
လုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မလုိအပ္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင္႔  အမွားမ်ားေနသည့္ 
စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးဆက္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစက္ဝန္း အေတာ္မ်ားမ်ားအခ်ိန္ယူရႏိုင္သည့္ 
ဤဥပေဒေရးရာေျပာင္းလဲမႈ၏ က်ယ္ဝန္းသည့္အတုိင္းအတာသည္ (ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမွ 
အီလက္ထေရာနစ္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ အထိ ျပည္႔ျပည္႔ဝဝ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ျခင္း) အီလက္ထေရာနစ္ 
မဲေပးျခင္းစနစ္ကို မိတ္ဆက္ရာ၌ အားေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဘုံ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရရွိရန္ 
မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပေနပါသည္။  

အေကာင္းဆုံးမွာ ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ/ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခ ု
ႏွင္႔အတူ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင္႔မဲေပးျခင္းအား နည္းပညာအရစမ္းသပ္မႈတစ္ခုကိုပါ ပူးတဲြ 
လုပ္ေဆာင္သင္႔ၿပီး ထိုစမ္းသပ္မႈက လုပ္ငန္းစဥ္ကို လႊမ္းမိုးမႈရိွသင့္ပါသည္။ အေကာင္းဆုံးေသာ 
နည္းပညာစနစ္ တစ္ခုရရွိရန္အတြက္ (ႏွင္႔ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားတြင္ ခုိင္မာစြာ 
အျမစ္တြယ္ေနေစရန္) တရားေသဆန္ၿပီး ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဥပေဒေရးရာ 
မူေဘာင္တစ္ခုသည္ နည္းပညာဆိုင္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအား တြန္းအားေပး၍ ပုံေဖၚျခင္းမျပဳလုပ္သင္႔ပါ။  
ထုိနည္းတူစြာပင္ နည္းပညာကလည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ိဳး
မျပဳသင့္ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာႏွင္႔ ဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာမူမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ ပ်က္စီးျခင္း 
(သုိ႔မဟုတ္) အားနည္းသြားျခင္း မျဖစ္သင့္ဟူသည္ကုိ စိတ္ထဲတြင္ မွတ္သား၍ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး၏ ဟန္ခ်က္ 
ညီသည့္ ထိန္းညိႇခ်က္မ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အားေကာင္းျပီး ပါတီစုံပါဝင္သည့္ ဘုံ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ မရရိွပါက ထိုသို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ 
လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။  
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အခ်ိန္ႏွင့္ အဆင့္အလုိက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းအားလုံး၏ တူညီေသာသြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ရက္မွာ အခ်ိန္ 

ယူ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  
• လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ရန္အခ်ိန္။
• EMB အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္အခ်ိန္။
• အေပးအယူမ်ားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္အခိ်န္။
• ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အခ်ိန္။
• နည္းပညာကို ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်ိန္။
• ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အခ်ိန္။

အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြစက္ဝန္းအေတာ္မ်ားမ်ားၾကာျမင့္ 
ႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားႏုိင္ၿပီး အဆင့္အလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည္႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ
တစ္ရပ္လုိအပ္ပါသည္။ 

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာအဆင့္အလုိက္ခ်ဥ္းကပ္မႈအား က်င့္သုံးရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွ/မရွိ ေလ႔လာ 
ဆန္းစစ္မႈႈႏွင့္ အျခား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို စမ္းသပ္မႈျဖင့္ စတင္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
တြင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အတုပံုစံျဖင္႔ (သို႔မဟုတ္) ေဒသႏၱရအဆင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင္႔ 
ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ တိုးခ်ဲ႕သြားသင့္ပါသည္။   

အဆင့္အလုိက္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းသည္ လက္ေတြ႔အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအေပၚအေျချပဳထား 
သည့္ နည္းပညာပုိင္း ရင့္က်က္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ေပး႐ုံသာမက ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 
က႑စုံမွပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္လည္း ဤနည္းပညာသစ္ျဖင့္ အကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္ေစမည့္ 
အခ်ိန္ကိုလည္း ေပးပါသည္။ 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ယူရသည္ဆုိသည့္ 
တိုင္ နည္းပညာသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္သည္ႏွင္႔ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေခတ္ေနာက္က်လာပါ 
သည္။ အခ်ိန္ပုိင္းအလုိက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
စနစ္သည္ ေခတ္မွီေနၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရႏုိင္ပါသည္။
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၁။ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆုိ္ပါ။
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ မိတ္ဆက္က်င့္သုံးရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းတရားကုိ ရွင္းလင္း 
စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသင့္ပါသည္။ ရွင္းလင္းသည့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပး 
ျခင္းစနစ္၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အျခားေသာစနစ္မ်ားသာမက လက္ရွိ (သို႔မဟုတ္) တုိးတက္လာသည့္ 
စာရြက္ျဖင့္မဲေပးသည့္စနစ္ႏွင့္ယွဥ္၍ တန္ဖိုးျဖတ္ရန္ လြယ္ကူေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။  

၂။ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သတိျပဳပါ။  
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းဆုိသည္မွာ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနရဆဲအဆင့္တြင္သာ
ရွိေသးပါသည္။ လက္ရိွတြင္ တည္ရိွေနသည့္စနစ္တုိင္းသည္ ၿပီးျပည့္စုံေနသည္မဟုတ္သည့္ အျပင္ 
ၿပီးျပည့္စုံေသာ အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးျခင္းပုံစံဆုိသည္မွာ မည္သည္ႏွင့္ တူသနည္းဆုိသည္ကုိ 
သေဘာတူထားျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးေပၚျဖစ္မႈ၊ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္စသည့္ ျပည္တြင္းအေျခအေနႏွင္႔ အကိုက္ညီဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ 
စနစ္ကို ဆံုးျဖတ္က်င့္သုံးရန္ျဖစ္သည္။ 

၃။ ၿပီးခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကဳံတုိ႔မွေလ့လာပါ။ 
လက္ရွိတည္ရိွေနသည္႔ စနစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွအသုံးျပဳခဲ့ၿပီးေသာ စနစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ 
ေလ့လာျခင္းျဖင့္ မထင္မွတ္ဘဲက်ေရာက္ႏုိင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားစြာကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါ။ ဘာကိုမွမေလ႔လာပဲ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ပါ။
 
၄။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္သာ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ စနစ္ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကို 
ေသခ်ာပါေစ။
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
အျခားေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ေလ့လာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲ 
ေပးျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးစနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

၅။ အဓိကက်သည့္ က႑စုံမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္လာပါေစ။ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကိုမိတ္ဆက္ရာ၌ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ထိန္းညိႇရေသာ 
ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအဝင္ က႑စုံမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ဤနည္းပညာသည္ 
အလုံးစုံၿခဳံၾကည့္လွ်င္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိသည္ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္ရွိ ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ 
စနစ္အား ထင္ထင္ရွားရွားဆန္႔က်င္သူမ်ားသည္ စနစ္အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင္႔ အားနည္းခ်က္ 
မ်ားကို ေျပာဆုုိ လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ စနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံးအေပၚ မယုံၾကည္ေစမႈ 
မ်ား ဖန္တီးလာႏိုင္ေၾကာင္း သတိရွိပါေစ။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ စစ္မွန္သည့္ 
အတုိက္အခံမ်ား ကင္းမဲ့ေနသည့္အခါတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားေၾကာင့္ စနစ္ 
အေပၚတြင္ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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၆။ စနစ္အေပၚတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာစာရင္းစစ္မႈႏွင့္ စစ္ေဆးျပီးအသိအမွတ္ျပဳလႊာရရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္သည့္အဖဲြ႕အစည္းတုိ႔မွ စစ္ေဆးျပီး 
အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးသင္႔ပါသည္။ စာရင္းစစ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ 
သင့္ၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳမႈမ်ား လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳ 
ထားသင့္ပါသည္။ စစ္ေဆးျပီးအသိအမွတ္ျပဳလႊာႏွင္႔ စာရင္းစစ္မႈမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း 
စံႏႈန္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသင့္ပါသည္။ က႑စုံမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား 
ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈ ခြင့္ျပဳထားသင့္ပါသည္။ 

၇။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္ကုိ ခြင့္ျပဳပါ။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္အပ္ႏွင္းၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မွ အီလက ္
ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္တုိ႔ကုိ နည္းပညာအရအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း  
စတင္ေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ပါက  
အရည္အေသြး၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈတုိ႔အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥသည္ ညိွႏိႈင္း၍ထြက္ေပၚလာေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ အထူး 
ဆီေလ်ာ္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈသည္ ရွိသည့္အခ်ိန္အားလုံးကို သံုးပစ္ 
လိုက္ေသာေၾကာင္႔ ပထမဦးဆုံးအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးေရြးေကာက္ပဲြကို မျဖစ္မေနက်င္းပေပးရခ်ိန္တြင္ 
နည္းပညာအရ အလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္ရမႈမွာ ေရွာင္လဲြ၍မရႏိုင္ေပ။ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
အီလက္ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္အား က်င့္သုံးရန္မသင္႔ေလ်ာ္ေပ။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ 
မဲေပးျခင္းကို လႈမႈေရးအရလက္ခံလာရန္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြစက္၀န္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္တတ္ျပီး အေကာင္းဆံုး  
လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ေရွ႕ေျပးပေရာဂ်က္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းတိုးခဲ်႕လာသည့္နည္း ျဖစ္သည္။  

၈။ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္မႈဖံြ႔ၿဖိဳးလာျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွွင့္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးျခင္း 
တုိ႔ အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။
ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္
အတြက္ သာမက EMB အေနျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္အေပၚ 
အလုံးစုံလႊမ္းမုိးမႈ ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။ သို႔မွသာ နည္းပညာကို အျပည္႔
အဝပိုင္ဆိုင္နိုင္လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းစြာရရိွထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား  
သည္ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းကုိ ပိုမုိလြယ္ကူစြာ 
အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စနစ္အား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိတ္ဆက္ေပးက်င့္သုံးရပုံ၊ မည္သည့္အ
က်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေဆာင္ယူလာပုံႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ပ့ံပုိးႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
လုံၿခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔တည္ေဆာက္ထားပုံတုိ႔ကုိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ပါလွ်င္ 
စနစ္သစ္ကုိယုံၾကည္ရန္လည္း ပိုမုိလြယ္ကူလာေစပါသည္။ 
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၉။ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိလမ္းေ
ၾကာင္းအတုိင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အလြန္အကၽြံကာကြယ္သည့္ သေဘာထားသည္ ေျပာင္းျပန္ရလဒ္ 
ထြက္ေပၚတတ္ၿပီး ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ေလာင္စာထည့္ေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္၍ 
ပုိမုိခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုလာၾက မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ အမွန္တကယ္ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားထက္ 
ပို၍ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းကို ခုိင္မာေသာအုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ ေကာင္းစြာစီမံထားပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္အဝ  
ဆက္လက္ထားရွိ၍ မိမိလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး 
မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ 

၁၀။ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္စဥ္းစားပါ။ ယေန႔တစ္ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ 
အနာဂတ္အတြက္ပါ စီစဥ္ပါ။ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကို မိတ္ဆက္က်င့္သုံးမႈကုန္က်စရိတ္သည္ အလြန္ျမင့္မား ႏုိင္ပါ  
သည္။ သုိ႔ေသာ္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရ၍ ယုံၾကည္အားထားႏုိင ္
ေစရန္မွာမူ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား၊ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား၊ ျပန္လည္အစားထုိးမႈမ်ားႏွင့္ 
လုိအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္အညီ ညႈိႏႈိင္းျပင္ဆင္မႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။   
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စဥ္းစားေသာအခါ ဝယ္ယူသည့္တစ္ႀကိမ္ 
တစ္ခါ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသာမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ 
စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ စဥ္းစားရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 

၁၁။ ယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္ႏုိင္ၿပီး တစ္ရက္အတြင္း ဆုံး႐ံႈးသြားႏုိင္ေၾကာင္း 
သတိရွိပါ။ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ လူမႈေရးအရလက္ခံရန္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ 
တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရခ်ိန္တြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာျပႆနာ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာမတူညီမႈ 
တို႔ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ယုံၾကည္မႈဆုံး႐ႈံးျခင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ဆုိးရြားစြာအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ထားသည့္ (သို႔မဟုတ္) မေအာင္ျမင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္သည္ 
ဤနည္းပညာ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည္အထိ ရပ္တန္႔လုိက္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား - 
ဇယားျဖင္႔ျပျခင္း

ေအာက္ေဖၚျပပါဇယားသည္ စာရြက္ကုိ အေျချပဳမဲေပးေသာစနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္ေသာအခါ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္တို႔႔တြင္ရွိေနသည့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားပုံစံကို ၿခံဳငံုၾကည္႔ရႈႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အင္တာနက္ျဖင့္မဲေပးျခင္းႏွင့္ 
စာတုိက္မွမဲေပးျခင္း။ မဲေပးသည့္စက္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စာရြက္ျဖင့္မဲေပးျခင္း)။ 
အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားလုိက္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖ်င္းၿခံဳငံုၾကည္႔ႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္မွာမူ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စနစ္မ်ား 
အေပၚမူတည္၍ ကဲြျပားသြားပါသည္။ ယင္းအေသးစိတ္မႈတုိ႔အလြန္အေရးႀကီးသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား တြင္ 
“အေရာ” ဟူ၍အမ်ိဳးအစားခဲြျပထားၿပီး အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္မဲေပးျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
နည္းပါးျခင္း (သို႔မဟုတ္) မရွိသည့္ျဖစ္ရပ္တို႔တြင္ “ၾကားေန”ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

စာရြက္ျဖင့္မဲေပးျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ      ကိစၥရပ္မ်ား

အင္တာနက္

ျဖင့္

မဲေပးျခင္း

VVPAT 
မပါသည့္ 
DRE

VVPAT 
ပါသည့္ 
DRE

PCOS အီလက္ 

ထေရာနစ္ 

မဲျပား 

ထုတ္ေပးသည့္ 

printer မ်ား

ပုိ၍ျမန္ေသာေရတြက္မႈႏွင့္ 
ဇယားေရးသြင္းႏုိင္မႈ

အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္

ပို၍တိက်သည့္ရလဒ္မ်ား အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္

႐ႈပ္ေထြးသည့္ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္မ်ားကုိ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ

အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္

႐ႈပ္ေထြးသည့္မဲျပားစာရြက္မ်ား 
ကုိတင္ျပပုံတုိးတက္လာမႈ။ 

အေရာ အေရာ အေရာ အားနည္းခ်က္ အေရာ

မဲဆႏၵရွင္မ်ားပို၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ 
ရိွလာျခင္း။

အားသာခ်က္ အေရာ အေရာ အားနည္းခ်က္ အေရာ

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ မဲေပးသူ တိုးလာျခင္း။ အားသာခ်က္ ၾကားေန ၾကားေန ၾကားေန ၾကားေန

ေရြ႕လ်ားေနသည့္လူ႔အဖဲြ႔ အစည္း၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ျခင္း။

အားသာခ်က္ အေရာ အေရာ ၾကားေန အေရာ

ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း အေရာ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္

မဲ႐ုံမ်ားတြင္ လိမ္လည္မႈကို 
ကာကြယ္တားဆီးျခင္း။

ၾကားေန အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္

ပို၍လက္လွမ္းမီလာၾကျခင္း။ အေရာ အေရာ အေရာ အားနည္းခ်က္ အေရာ

ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံျဖင့္ပ့ံပိုးမႈ။ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္

မဲျပားစာရြက္မ်ားပ်က္စီးျခင္းမွ 
ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္မႈ။

အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ရိွျခင္းႏွင္႔ 
သတ္မွတ္ရက္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပျခင္း။

အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္

မိသားစုဖိအားေၾကာင့္ 
တစ္စုံတစ္ဦးအားမဲေပးျခင္းကုိ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း။

အားသာခ်က္ ၾကားေန ၾကားေန ၾကားေန ၾကားေန

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း။ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အေရာ အေရာ အေရာ
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မဲေပးျခင္းနည္းပညာကို 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသာ 
ျပည့္ဝစြာနားလည္ႏိုင္ျခင္း။

အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အေရာ အေရာ အေရာ

ဆႏၵမဲ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ အားနည္းခ်က္ အေရာ အေရာ အေရာ အေရာ

ျပင္ပမွလူမ်ား၏ ႀကိဳးကုိင္လွည့္စားမႈ 
အႏၱရာယ္။

အားနည္းခ်က္ အေရာ အေရာ အေရာ အေရာ

အတြင္းလူမ်ား၏ 
ႀကိဳးကုိင္လွည့္စားမႈအႏၱရာယ္။

အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္

မိတ္ဆက္ျခင္းက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းကုန္က် စရိတ္မ်ား။

အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္

အေျခခံအေဆာက္အဦး/ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား။

အေရာ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္

အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးစနစ္ ၏ 
စံႏႈန္းမ်ားမရိွျခင္း။

အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္

အဓိပၸါယ္ရွိေသာျပန္လည္ေရတြက္မႈ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္ အားသာခ်က္

ေရာင္းခ်သူအေပၚ မွီခုိအား ထားရျခင္း။ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္

 အုိင္တီလုံၿခဳံမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
တိုးလာျခင္း။

အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ အားနည္းခ်က္
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ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္း၏ကုန္က်စရိတ္မ်ား - အခ်ိဳ႕ေသာဥပမာမ်ား 

ေအာက္ပါတုိ႔မွာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္မဲေပးျခင္းစနစ္တုိ႔၏ကုန္က်စရိတ္ဆုိင္ရာ ဥပမာအခ်ိဳ႕ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ အလြန္ကဲြျပားျခားနားစြာျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ယူပါ။ 
ထုိ႔အျပင္နည္းပညာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အေျခအေန (မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္၊ ေရြးေကာက္ပဲြအေရအတြက္) 
တုိ႔သည္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္း ကုန္က်စရိတ္ေပၚတြင္ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ယင္းမွာ 
စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သုံးျခင္းအတြက္သာ တြက္ခ်က္ထားသည့္ အရင္းအႏွီးကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း  
လည္းမွတ္သားပါ။ ထိန္းသိမ္းမႈကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္းတို႔အတြက္ ထပ္ေဆာင္း ကုန္က် 
စရိတ္အေနျဖင့္ စဥ္းစားထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ (အင္တာနက္ျဖင့္မဲေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားေကာင္စီေရြးေကာက္ပဲြမ်ား) 

မွတ္ပံုတင္ထားသူတစ္ဦးလွ်င္ ၃.၈ ယူ႐ုိ  (၄၀၃ ယူ႐ို/ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦး) 

မွတ္ပံုတင္ထားသူ ၂၃၀,၀၀၀ အတြက္ ယူ႐ို (၈၇၀,၀၀၀) ၊ မဲဆႏၵရွင္ ၂၁၆၁ ဦး 5

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ (မဲေပးသည့္စက္)

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ ၃-၅ အေမရိကန္ေဒၚလာ (USD)
မူလကုန္က်စရိတ္ (၁) ဘီလီယံေဒၚလာႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ သန္း(၁၀၀)အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုလွ်င္ 
ကုန္က်စ ရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀၀) မီလီယံ။ 6  အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔ ကုန္က်စရိတ္တုိ႔သည္ 
မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ (၃) ေဒၚလာသုိ႔က်ဆင္းလာခဲ့သည္။7

အက္စတုိးနီးယားႏုိင္ငံ (အင္တာနက္ျဖင့္မဲေပးျခင္း)

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ ၁-၅ ေဒၚလာ (သုိ႔) မွတ္ပံုတင္ထားသူတစ္ဦးလွ်င္ ၀.၁ - ၀.၅ ယူ႐ုိ

စနစ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ (မဲဆႏၵရွင္စစ္မွန္ေၾကာင္းအေထာက္အထားျပျခင္းစနစ္မပါ) ယူ႐ုိ 
(၅၀၀,၀၀၀) ၊ မဲဆႏၵရွင္ (၁၀၀,၀၀၀) (သို႔မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ထားသူ ၁ သန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
ယူ႐ုိ (၁၀၀,၀၀၀) ဝန္းက်င္။ 

အိႏၵိယ (မဲေပးသည့္စက္)

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ ၀.၆ ေဒၚလာ။

မဲဆႏၵရွင္ (၃၈၀၀) အသုံးျပဳႏုိင္ေသာစက္တစ္လုံးအတြက္ ေဒၚလာ (၃၀၀) ဝန္းက်င္။ မဲဆႏၵရွင္ သန္း 
(၇၀၀) အတြက္ စက္အေရအတြက္ (၁.၄) သန္းကုိ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။8

5 <http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_02562/fnameorig_166607.html> တြင္ၾကည့္ပါ။
6 <http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/?bookID=26&page=8> တြင္ၾကည့္ပါ။
7 The Brazilian Superior Elections Tribunal မွ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
8 <http://eci.nic.in/eci_main/faq/evm.asp> တြင္ၾကည့္ပါ။
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အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ (မဲေပးသည့္စက္) 

21 EUR/voter

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ ၂၁ ယူ႐ုိ။

မဲဆႏၵရွင္ (၂.၅) သန္းအသုံးျပဳႏုိင္သည့္စနစ္အတြက္ ယူ႐ုိ (၅၃) သန္းကုိ အသုံးျပဳထားၿပီး 
ႏွစ္စဥ္သုိေလွာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျဖစ္ ယူ႐ုိ (၈၀၀,၀၀၀) ကုိထပ္မံကုန္က်ရသည္။.9

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ (မဲေပးသည့္စက္) 

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္  ၃ ေဒၚလာ။

မဲဆႏၵရွင္ သန္း (၅၀) အတြက္ ယူ႐ုိသန္း (၁၂၀) (၂၀၁၀ခုႏွစ္).10

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ (အင္တာနက္ျဖင့္မဲေပးျခင္း)

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ ၀.၃  ယူ႐ုိ (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြသုံးႀကိမ္ဟုယူဆ၍)။

မဲဆႏၵရွင္ (၁)သန္းအတြက္ ၁၀ႏွစ္အတြင္းကုန္က်စရိတ္ ယူ႐ုိ (၁၀) သန္း (ခန္႔မွန္းခ်က္).11

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ (မဲေပးသည့္စက္)

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ ၃ ေဒၚလာ၊ ဥပမာအားျဖင့္ မယ္ရီလန္ျပည္နယ္။ 12

ဗီနီဇဲြလားႏုိင္ငံ (မဲေပးသည့္စက္) 

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ ၄ ေဒၚလာ 

ေရြးေကာက္ပဲြ (၃) ခုႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ (၁၀)သန္းတို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၁၂၀)။ 

9 <http://evoting.cs.may.ie/Documents/CostofElectronicvotingAsOfMay.pdf> တြင္ၾကည့္ပါ။
10 <http://www.comelec.gov.ph/modernization/2010_natl_local/SBAC/winning_bidder/notice_of_award.html> တြင္ၾကည့္ပါ။
11 <http://www.e-voting.cc/static/evoting/files/Swiss_Experiences.pdf> တြင္ၾကည့္ပါ။
12 <http://www.saveourvotes.org/legislation/packet/08-costs-mdvotingsystem.pdf> တြင္ၾကည့္ပါ။
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en.pdf> 

Goldsmith, Ben, ‘Electronic Voting & Counting Technologies: A Guide to 
Conducting Feasibility Studies’, International Foundation for Electoral 
Systems, 2011, available at <http://www.ifes.org/Content/Publications/
Books/2011/~/media/Files/Publications/Books/2011/Electronic_Voting_
and_Counting_Tech_Goldsmith.pdf> 
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အတုိေကာက္စကားလုံးမ်ား 

DRE  direct recording electronic voting (systems) 
 တုိက္႐ုိက္မွတ္တမ္းတင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား 
EBP  electronic ballot printer 
 အီလက္ထေရာနစ္မဲျပားမ်ား ႐ိုက္ထုတ္သည့္စက္ 
EMB electoral management body
 ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႔
EUR euro
 ယူ႐ုိေငြေၾကး
ICT information and communication technology
 သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ
IDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance
 ဒီမုိကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္း
IT information technology
 သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ
OMR optical mark recognition
 စကင္ဖတ္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း
PCOS precinct count optical scanners
 သီးသန္႔နယ္ေျမသတ္မွတ္၍ ေရတြက္သည့္ စကင္ဖတ္႐ႈစနစ္မ်ား
TCO total cost of ownership
 ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္
USD US dollar
 အေမရိကန္ေဒၚလာ
VM voting machine
 မဲေပးသည့္စက္
V VPAT voter-verified paper audit trail
 မဲဆႏၵရွင္က စစ္ေဆးရန္စာရြက္မွတ္တမ္း
V VSG Voluntary Voting System Guidelines
 မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဲေပးသည့္ စနစ္လမ္းၫႊန္
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