
ஒரு த ொற்றுந ொயில் njhiytpypUe;jhd/ 

,ilntspAldhd வொக்களிப்பு: அ ற்கொன 

விருப்பங்கள் கரு ்தில் 1 
 

Gayashi Jayasinghe & Rohan Samarajiva 
gayashi@lirneasia.net; rohan@lirneasia.net 

8 April 2020 
 

 
 

 

தபொருளடக்கம் 
 

அறிமுகம்.................................................................................................................... 2 
 

njhiytpypUe;jhd/ ,ilntspAldhd 
 வாக்களிப்பு ........................................................................................................................................2 
 

உலகம் முழுவதுமான அஞ்சல் வாக்களிப்பு ..................................................................2 
 

உலகம் முழுவதுமான இணைய வாக்களிப்பு .........................................................3 
 

njhiytpypUe;jhd/ ,ilntspAldhd 
வாக்களிக்கும் வழிமுணைகள்.....................................................................................................3 

 

அஞ்சல் வாக்களிப்பு..................................................................................................................3 
 

இணைய வாக்களிப்பு..............................................................................................................4 
 

எஸ்ட ானியாவில் இணைய வாக்களிப்பு......................................................................4 
 

அஞ்சல் வாக்களிப்பு மை்றும் இணைய வாக்களிப்பின் நன்ணம தீணமகள் ........ .6 
 

முடிவுணை ............................................................................................................................................7 
 

இணைப்பு 1: இலங்ணக.................................................................................................................8 
 

அறிமுகம் .....................................................................................................................................8 
 

அஞ்சல் வாக்களிப்பு............................................................................................................... 8 
 

இணைய வாக்களிப்பு........................................................................................................... 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1  இ ்  குறிப்பில் த ரிவிக்கப்பட்ட ஆரொய்சச்ியில் கனடொவின் சரவ்ந ச நமம்பொடட்ு ஆரொய்சச்ி மமயம் 

ஆ ரிக்கும் பணிகள் அடங்கும்.

mailto:gayashi@lirneasia.net
mailto:rohan@lirneasia.net


2  

 

அறிமுகம் 

 ற்நபொம ய த ொற்றுந ொய்களின் பின்னணியில் njhiytpypUe;jhd/ ,ilntspAldhd 
வொக்களிப்மப அறிமுகப்படு ்துவம க் கரு ்தில் தகொண்டு தகொள்மக வகுப்பொளரக்ளுக்கு கிமடக்கக்கூடிய 

ந ரவ்ுகமள எளி ொக ஒப்பிடட்ுப் பொரக்்க இ ்  சிறு குறிப்பு அனுமதிக்கிறது. தபொதுவொன தபொரு ் க்கூடிய 

முக்கிய உமர. இமணப்பு 1 இலங்மகக்கு  னி ்துவமொன  ிப ் மனகமள வகுக்கிறது. வளரும் ஆசியொ 

 ொடுகளுக்கொன ந மவ இரு ் ொல் கூடு ல் இமணப்புகள் நசரக்்கப்படலொம். 
 

 
தபொதுவொன வொக்கொளருக்கு ந ர ்ல் எல்லொவற்மறயும் விட முக்கியமொனது. COVID 19 க்கு மு ்ம ய அரசியல் 

பலரின் அன்றொட வொழ்க்மகமய பொதிக்கொ  பிரசச்ிமனகள் குறி ்  ஒரு சிறிய இழுபறியொக கரு ப்பட்டது. 

ஆனொல் இப்நபொது, அமன ்து மட்ட ஆளுமககளிலும் அரசியல்  மலமமயின் முக்கிய த்ுவ ்ம யும் 

சரொசரி குடிமகனுக்கு அது ஏற்படு ் க்கூடிய  ொக்க ம் யும் மக்கள் உணர  ்த ொடங்கியுள்ளனர.்2
 

 

 
 மது சமு ொய ்தில் உள்ள எல்லொவற்மறயும் நபொலநவ வொக்களிப்பதும் COVID க்குப் பின் உலக ்திற்கு 

ஏற்றவொறு விமரவொன மொற்றங்களுக்கு உட்படு ் ப்பட நவண்டியிருக்கும். ஒவ்தவொரு மொவட்டமும் 

கிமடக்கக்கூடிய வொக்களிப்பு ந ரவ்ுகமள பொரப்்பந ொடு எதிரக்ொல ந ர ்ல்கள் ஒழுக்கமொன பங்நகற்பு 

விகி ங்கமளக் தகொண்டிருப்பம  உறுதிதசய்ய  ற்நபொதுள்ள அமமப்புகளில் என்ன நசர ்் ொல் தசய்ய 

முடியும் என்பம க் கரு ்தில் தகொள்ள நவண்டும். COVID 19 இன் கடட்ுப்பொடம்ட உலகம் தபற்றொலும், 

பொதுகொப்புக் கொரணங்களொல் வொக்கொளரக்ள் தபொது வொக்குச ்சொவடிக்குச ்தசல்ல  யங்கக்கூடும். 
 

 
 னி பர ்வொக்களிப்மப முற்றிலுமொக  ீக்குவது  மடமுமறக்கு ஏற்ற ல்ல என்ப ொல் பொரம்பரியமொன  பர ்

வொக்களிப்பு இனியும் ஒரு முக்கிய முமறயொக இருக்க நவண்டும்.3ஆனொல் பொரம்பரிய வொக்களிப்பில் சுமம 

மற்றும் மக்கள் த ரிசல் குமறக்க  னிப்படட் வொக்களிப்நபொடு தவவ்நவறு ந ரவ்ுகள் வொக்கு சொவடிகளில் 

வழங்கப்பட நவண்டும். 
 

 
ஒரு  ல்ல வொக்களிப்பு வழிமுமற பின்வரும் அளவுநகொல்கமள 

பூர ்்தி தசய்ய நவண்டும்:4 

 

 

1. முடிவுகளின் சரியொன  ன்மம 

அ.  குதியொன வொக்கொளரக்ள் மடட்ுநம வொக்களிக்கின்றனர;் 

ஆ. அவரக்ள் ஒரு முமற மடட்ுநம வொக்களிக்கிறொரக்ள்; 

இ. எண்ணப்பட்ட அமன ்து வொக்குகளும் தசல்லுபடியொகுவந ொடு, தசல்லுபடியொகும் வொக்குகள் 

அமன ்தும் எண்ணப்படும். 
2.சம்ப ் ப்பட்ட  ரப்பினரின் முடிவுகளின் சரிபொரப்்பு. 

3.வொக்குகளின் ரகசியம் 
 

 
ந ர ்ல் பொரம்வயொளர ்குழுக்கள், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பிற பங்கு ொரரக்ள் இ ்  அளவுநகொல்கமள 

ந ர ்ல் முமறகளிலும்  மடமுமறயிலும் எவ்வொறு தசயல்படுகின்றன என்பது குறி ்து 

நபசச்ுவொர ்்ம களில் <LgLfpd;whu;fs;. 
 
 

njhiytpypUe;jhd/ 
,ilntspAldhd வொக்களிப்பு 

 

  உலகம் முழுவதுமொன அஞ்சல் வொக்களிப்பு 

எல்லொ  ொடுகளிலும்  ங்கள் ந ர ்ல் முமறகளில் ஒருவி  அஞ்சல் வொக்களிப்பு உள்ளது. அஞ்சல் வொக்களிப்பு 

தபொதுவொக வொக்கொளரக்ளுக்கு விண்ணப்ப ்தின் நபொது கிமடக்கும், சில ந ரங்களில் கடட்ுப்பொடுகளுடன். 
நகொரிக்மகக்கு எ ்  கொரணமும் ந மவயில்மல 

 
2  https://www.bbc.com/worklife/article/20200326-covid-19-what-makes-a-good-leader-during-a-crisis 
3  https://www.euronews.com/2020/04/04/coronavirus-how-will-covid-19-affect-the-u-s-election 
4  https://www.nap.edu/read/25120/chapter/7#103

https://www.bbc.com/worklife/article/20200326-covid-19-what-makes-a-good-leader-during-a-crisis
https://www.euronews.com/2020/04/04/coronavirus-how-will-covid-19-affect-the-u-s-election
https://www.nap.edu/read/25120/chapter/7#103


3  

என்றொல், அது ந மவக்நகற்ப அஞ்சல் வொக்கு என்று அமழக்கப்படலொம். சில அதிகொர வரம்புகளில் உள்ள 

வொக்கொளரக்ளுக்கு அஞ்சல் வொக்களிப்பு ஒரு ந ரவ்ொக இருக்கலொம், சில ந ர ்ல்களில் உலகளொவிய 

அஞ்சல் வொக்களிப்பு கிமடக்கக்கூடும்.5 

 

 

  உலகம் முழுவதுமொன இமணய வொக்களிப்பு 

இமணய வொக்களிப்பில் (ஐ-வொக்களிப்பு) உலகளொவிய  மலவரொக எஸ்ந ொனியொ உள்ளது, அவரக்ள் 2005 

இல் இமணய வொக்களிப்மப அறிமுகப்படு ்தினர ்மற்றும் அ ன் ந ர ்ல் முமறகளில் அ ன் பயன்பொடம்ட 

த ொடர ்்து விரிவுபடு ்தியுள்ளனர.் 2019 ந ர ்லில் 43.75 ச வீ  வொக்குகள் இமணய த்ில் பதிவொகியுள்ளன.6      

கனடொ, அதமரிக்கொ, தமக்ஸிநகொ, பனொமொ, சுவிடச்ரல்ொ ்து, ஆரம்ீனியொ, ஆஸ்திநரலியொ மற்றும் 

 ியூசிலொ ்து ஆகியமவ ந ர ்ல் தசயல்பொடட்ின் சில பகுதிகளில் இமணய வொக்குகமளப் 

பயன்படு ்துகின்றன. த  ரல்ொ ்து, இங்கிலொ ்து, பிரொன்ஸ், ஸ்தபயின், ந ொரந்வ, இ ்தியொ உள்ளிட்ட பல 

 ொடுகள் இமணய வொக்களிப்புக்கு முயன்றொலும் அம   ிறு ்தி விட்டனர.்7  8 

  
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ஆ ொரம்:ஐநரொப்பிய  ொடொளுமன்ற ஆரொய்சச்ி நசமவ 9 

 
 
 

 

அஞ்சல் வொக்களிப்பு 

mQ;ry; வொக்குப்பதிவு என்பது ந ர ்லில் வொக்களிப்பது, இ ன் மூலம் வொக்குச ் சீடட்ுகள் 

வி ிநயொகிக்கப்படுகின்றன மற்றும் / அல்லது mQ;ry; மூலம் திருப்பி  ் ரப்படுகின்றன. வரலொற்று ரீதியொக, 

mQ;ry; வொக்குகள் திட்டமிடப்பட்ட ந ர ்ல்  ொளுக்கு முன்னர ் வி ிநயொகிக்கப்படட்ு திரும்ப அஞ்சலில் 

மவக்கப்பட நவண்டும், இது சில ந ரங்களில் ஆரம்பகொல வொக்களிப்பின் ஒரு வடிவமொக 

குறிப்பிடப்படுகிறது. இது வரொ வரின் வொக்குசச்ீட்டொகவும் பயன்படு ் ப்படலொம். இருப்பினும், சமீப ்திய 

கொலங்களில், சில  ொடுகள் அல்லது துமண ந சிய அலகுகள்  ங்களது ந ர ்ல்களில் பிர ்திநயகமொக 

அஞ்சல் வொக்குகமள  ம்பியுள்ளன. 
 

5  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2768900 
6  https://e-estonia.com/i-voting-the-future-of-elections/ 
7  http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/countries/mobile_browsing/onePag 
8 

https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/03/colorado-voting-reforms-early- results 
9  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625178/EPRS_BRI(2018)625178_EN.pdf
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mT];jpNuypah: 2017 
,uhZtj;jpdUf;F ,iza 
thf;fspg;G Kaw;rpf;fg;gl;lJ 
Mdhy; ,ilepWj;jg;gl;lJ. 
Gjpa njd; Nty;]; ,y; rpy 
FOf;fSf;F (mq;ftPdk;> 
fpuhk gFjpapy; trpf;Fk;> 
ehl;Lf;F ntspNa) 
,yj;jpudpay; thf;fspf;f 
mDkjpf;fpwJ kw;Wk; 
KbAkhd gpuNjrq;fSf;F 
tp\;jupf;f jpl;lkpLfpwJ. 
 

,e;jpah: 2010 ,y; ,iza 
thf;fspg;gpid F\uhj; 
cs;ehl;L Nju;jypy; 
Kaw;rpj;jJ. 
 

epArpyhe;J: rpy khepyq;fs; 
ntspehl;L thf;fhsUf;F 
,iza thf;fspf;f 
mDkjpf;fpwJ. 
 

Kd;ndLj;jJ Mdhy; njhlutpy;iy my;yJ ghtpf;ftpy;iy  
ehl;bd; rpy gFjpfSf;F my;yJ rpy tifahd thf;fsu;fSf;F ghtpj;jJ 
Njrpastpy; ghtpj;j 

 

njhiytpypUe;jhd ,ilntspAldhd வொக்களிக்கும்  வழிமுமறகள் 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2768900
https://e-estonia.com/i-voting-the-future-of-elections/
http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/countries/mobile_browsing/onePag
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/03/colorado-voting-reforms-early-results
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/03/colorado-voting-reforms-early-results
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அந சமயம் திரும்ப தபறுவ ற்கு மொற்று வழிகள் உள்ளன (அஞ்சல் மூலம் திரும்புவது அல்லது பொதுகொப்பொன  

தபட்டிகள் நபொடுவது மற்றும் / அல்லது வொக்கு மமயங்கள் வழியொக வொக்குசச்ீடம்ட ந ரில் மகவிடுவது).10  11 

 

 

  இமணய வொக்களிப்பு 

வொக்கொளருக்கு தடஸ்க்டொப், நலப்டொப் அல்லது இமணய ்துடன் இமணக்கப்பட்ட ஸ்மொரட் ்நபொன் ந மவ. 

mtu; வொக்களிக்கும் நசமவயக த்ுடன் இமணக்க சொ ன ம் ப் பயன்படு ்துவொர.் அமடயொள ்ம  

தவற்றிகரமொக அங்கீகரி  ் பிறகு, சொ னம் அம  பயன்படு ்தி வொக்களிக்கும் கட்சிக்கொரரின் 

வொக்குசச்ீடம்டக் கொண்பி த்ு , அவiu / அவரது விருப்ப ்ம  உருவொக்குகிறது. thf;fspg;gpd; பின்னர ்

வொக்களிக்கும் நசமவயக த்ிற்கு அனுப்பப்படும், நமலும் வொக்கொளர ்  னது வொக்குகமள தவற்றிகரமொக 

பதிவு தசய்து விட்டொர ் என உறுதிப்படு ் ல் தபறுவொர.் ந ர ்ல் கட்ட ்தின் முடிவில், வொக்களிக்கும் 

நசமவயக  ்ொல் வொக்குகள் கணக்கிடப்படட்ு முடிவுகள் ந ர ்ல் ஆமணய ்திற்கு வழங்கப்படுகின்றன.12 

 
nghJthd ,iza thf;fspg;G nray;Kiw 

 
,izak; 

 

 
mq;fpfhuk; 

 
 

Nju;jy; Mtzk; 
 

 
 

Fwpaplg;gl;l 
thf;F 

 
 
 
 
 
 
எஸ்நடொனியொவில் இமணய  வொக்களிப்பு 

எஸ்நடொனிய ஐ-வொக்களிப்பு முமற 2005 ஆம் ஆண்டில் மு ன்முமறயொக உள்ளூரொடச்ி சமப ந ர ்ல்களுக்கு 

பயன்படு ் ப்பட்டது. 2007 ஆம் ஆண்டில், பொரொளுமன்ற ் ந ர ்ல்களுக்கு ஐ-வொக்களிப்பு கிமட ் து, 

உலகில் மு ல் ஆகும். ஐ-வொக்களிப்பின் குறிக்நகொள் வொக்கொளரக்ளுக்கு ந ர ்ல் பங்நகற்மப 

எளி ொக்குவந ொடு அவரக்ளின் பங்களிப்மப அதிகரிப்பதும் ஆகும்.13 

 

 
ஐ-வொக்களிப்பு பதிவு தசய்யப்பட்ட வொக்கொளரக்மள எ ் தவொரு இமணய த்ுடன் இமணக்கப்பட்ட 

கணினியிலிரு ்தும், உலகில் எங்கிரு ்தும் ஒரு வொக்குச ் சொவடிக்குச ் தசல்லொமல்  ங்கள் வொக்குகமள 

அனுப்ப அனுமதிக்கிறது. ஐ-வொக்களிப்பு என்பது பொரம்பரிய வொக்களிப்பு முமறகளுக்கு துமணயொக 

இருப்பது அ ற்கு பதிலொக அல்ல. 
 

 
எஸ்நடொனியொவில் வொக்களிக்கும் உரிமம உள்ள ஒவ்தவொரு  பரும் ந ர ்ல்களிலும் வொக்தகடுப்புகளிலும் 

இமணயம் வழியொக பொதுகொப்பொன வழியில் வொக்களிக்க முடியும், ஏதனனில்: 

- டிஜிடட்ல் மகதயொப்ப ம் ப் பயன்படு ்துவ ற்கு சட்டபூரவ்மொன அடிப்பமட உள்ளது, நமலும் 

ந ர ்ல்கள் த ொடரப்ொன அமன ்து தசயல்களும் ஐ-வொக்களிப்மப  ட ்துவ ற்கொன 

சட்டபூரவ்மொன அடிப்பமடமய வழங்குகின்றன; 

- வொக்களிக்கும் உரிமம உள்ள தபரும்பொலொன  பரக்ள் அமடயொள அடம்டமய 

மவ ்திருக்கிறொரக்ள், இது பொதுகொப்பொன மின்னணுசொர ் அமடயொள ்ம யும் டிஜிட்டல் 

மகதயொப்ப ம் யும் அளிக்கிறது; பலருக்கு கூடு லொன சட்டப்பூரவ்  மின்னணுசொர ்ஐடியொக ,டிஜி-

ஐடி அல்லது தமொமபல் ஐடி உள்ளது 
10  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625178/EPRS_BRI(2018)625178_EN.pdf 
11  https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/03/colorado-voting-reforms-early- results 
12   DOI: 10.1007/s12243-016-0525-8 
13  DOI: 10.1007/s12290-013-0261-7

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625178/EPRS_BRI(2018)625178_EN.pdf
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/03/colorado-voting-reforms-early-results
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/03/colorado-voting-reforms-early-results
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 ியமிக்கப்படட் முன் வொக்களிக்கும் கொல ்தில், வொக்கொளர ்அமடயொள அடம்ட அல்லது தமொமபல் ஐடிமயப் 

பயன்படு ்தி கணினியில் உள்நுமழ ்து வொக்குசச்ீடம்டப் பதிவு தசய்கிறொர.் வொக்கொளரின் அமடயொளம் 

எண்ணுவ ற்கொக ந சிய ந ர ்ல் ஆமணய ்ம  அமடவ ற்கு முன்னர ் வொக்குசச்ீட்டில் இரு ்து 

அகற்றப்படட்ு, இது தபயர ்த ரியொமல் இருப்பம  உறுதி தசய்கிறது.14
 

 

 

எஸ்ட ானியாவில் மின்-வாக்களிப்பு நண முணை 

வொக்கொளரக்ள்  ங்கள் கணினிகளிலிரு ்து, வொக்குகமள குறியொக்கம் தசய்யும் பயன்பொடம்ட 

பதிவிறக்குகிறொரக்ள். மமறகுறியொக்கப்படட் வொக்குகமள உள்  தபயரில்லொ  உமற என்று கரு லொம். 

அ ன் பிறகு, வொக்கொளரக்ள்  ங்கள் விருப்ப ்ம  உறுதிப்படு ்  டிஜிடட்ல் மகதயொப்ப ்ம  

வழங்குகிறொரக்ள். வொக்கொளரக்ளின்  னிப்பட்ட  ரவு அல்லது தவளிப்புற உமற பின்னர ்

மமறகுறியொக்கப்பட்ட வொக்குகளில் நசரக்்கப்படும். தசயல்முமற பின்வருமொறு: 
1.   வொக்கொளரக்ள்  ங்கள் அமடயொள அட்மடமய உட்தசலு ்தி, வொக்களிக்க வமலப்பக்க ்ம  ் திறப்பொர.் 

2.  பின்னர ்அவரக்ள்  ங்கள் அமடயொள அடம்டயின் மு ல் எண் குறியீடம்ட பயன்படு ்தி  ங்கள்   

     யொர ்என  சரிபொரப்்பொரக்ள். 

3.  மக்கள் த ொமக பதிநவடட்ில் இரு ்து  ரமவப் பயன்படு ்தி வொக்கொளரக்ள்  குதியுள்ளவரக்ளொ  

      என்பம  நசமவயகம் சரிபொரக்்கும். 

4.  தபொரு  ்மொன ந ர ்ல் மொவட்ட ்திற்கொன நவட்பொளர ்பட்டியல் வொக்கொளரக்ளுக்குக்  

      கொட்டப்படும். 
5.  அவரக்ள் வொக்களிக்கும் முடிமவ எடுக்கிறொரக்ள், இது மமறகுறியொக்கப்பட்டது. 

6.  பின்னர ்அவரக்ள் அமடயொள அடம்டயின் இரண்டொவது எண் குறியீடம்ட உள்ளிடட்ு டிஜிட்டல்  

     மகதயொப்ப ்துடன்  ங்கள் விருப்ப ்ம  உறுதிப்படு ்துவொரக்ள். 

 
ஐ-வொக்களிப்பு முமற ஒரு “உமற  ்திட்ட ்ம ” அடிப்பமடயொகக் தகொண்டது, அங்கு வொக்களி ்  

த ரியொ  மூடிய உமற வொக்கொளரின் தபயர ்மற்றும் மகதயொப்ப ்துடன் தவளிப்புற உமறக்குள் 

மவக்கப்படுகிறது. ஐ-வொக்களிப்புக்கு (வொக்கொளர ்விண்ணப்பம்) பயன்படு ் ப்படும் திட்ட ்தின் 

உ வியுடன், ஐ-வொக்கொளர:் 

 
1. ந ர ்ல்கள்-குறிப்பிட்ட தபொது திறவுநகொல் மூலம் கணினியொல் உருவொக்கப்படட் வொக்கு மற்றும்  

சீரற்ற எண்மண குறியொக்கி, “உள் உமற” உருவொக்குகிறது; 
2. டிஜிடட்ல் மகதயொப்ப கருவிமயப் பயன்படு ்தி மமறகுறியொக்கப்பட்ட வொக்குகமள  

மகதயொப்பமிடட்ு, “தவளி உமற” உருவொக்குகிறது. 

 
தபொது திறவுநகொலுடன் மமறகுறியொக்கப்படட் வொக்மக  னிப்பட்ட திறவுநகொலினொல் மடட்ுநம 

மமறக்குறிமய சரிதசய்ய முடியும்.  மகதயொப்பமிடப்பட்ட வொக்குகள் நசகரிக்கப்படட்ு 

வரிமசப்படு ் ப்படுகின்றன, வொக்கொளரக்ளின்  குதி சரிபொரக்்கப்படுகிறது, மீண்டும் மீண்டும் 

அளிக்கப்பட்ட ஐ-வொக்குகள் மற்றும் முன்கூட்டிநய வொக்களிக்கும் நபொது ஒரு வொக்குச ்சொவடியில் 

வொக்களி ்   பரக்ளின் ஐ-வொக்குகள்  ீக்கப்படும். 

 
ஐ-வொக்குகமள எண்ணுவ ற்கு முன்பு அமவ ந ர ்ல் மொவட்டங்களொல் வரிமசப்படு ் ப்படுகின்றன, 

ஐ-வொக்கொளரக்ளின் பட்டியல் த ொகுக்கப்படட்ு, பின்னர ்டிஜிடட்ல் மகதயொப்பங்கள் 

அகற்றப்படுகின்றன. 

 
வொக்குகளின் எண்ணிக்மகயின் நபொது, த ரியொ  மற்றும் கலப்பு வொக்குகள் ந ர ்ல்-குறிப்பிட்ட  னியொர ்

திறவுநகொலுடன் டிக்ரிப்ட் தசய்யப்படுகின்றன, நமலும் ஐ-வொக்களிப்பின் சுருக்கமொன முடிவுகள் 

தவளியிடப்படுகின்றன. 

 
 
 

14  https://www.valimised.ee/sites/default/files/uploads/eng/IVXV-UK-1.0-eng.pdf 
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உணை தி ் ம் 

 

 

 
 

 

 

 
ஆ ொரம்:எஸ்நடொனியொவின் மொ ில ந ர ்ல்  அலுவலகம்15 

அஞ்சல் வொக்களிப்பு மற்றும் இமணய வொக்களிப்பின்  ன்மம தீமமகள் 

த ொமலதூர வொக்களிப்பின் வடிவங்கள் என்ப ொல் அஞ்சல் வொக்களிப்பு மற்றும் இமணய வொக்களிப்பு 

ஆகியவற்றின்  ன்மமகள் ஒ ் மவ. இ ்  அமமப்புகள் முடி ் வமர வொக்கொளரக்மள பங்நகற்க 

உ வுகின்றன, வொக்கொளருக்கு வசதிமய அதிகரிக்கின்றன மற்றும்  ீண்ட கொல தசலவு நசமிப்புக்கு 

வழிவகுக்கும். ஒரு த ொற்றுந ொமயப் தபொறு ் வமர, வொக்களிக்கும் அதிகொரிகள் மற்றும் வொக்கொளரக்ளின் 

உடல் லம் மற்றும் பொதுகொப்மப நமம்படு ்துகிறது.16 

 

 
 னியொர ் சூழல்களில் நமொசடி மூலம்  பொல் வொக்களிப்பதில் முக்கிய சிக்கல், அதில் வொக்கொளர ்  னது 

வொக்குகமள அளிப்பொர.் நமொசடி வொக்கொளர,் வொக்களிக்கும் நவதறொருவரின் வடிவ ்ம  எடுப்பொர,் 

ஏதனன்றொல் வொக்கொளர ்  னது வொக்குகமள விற்க ் த ரிவு தசய்கிறொர ் (வொக்கு வொங்கு ல்), நவதறொரு 

வொக்கொளர ் னது / அவரது வொக்களிப்பம க் கவனி ்து, வொக்கொளமர ஒரு குறிப்பிடட் ந ரவ்ு தசய்யும்படி 

கட்டொயப்படு ்துகிறொர.் வற்புறு ் ல் ந ரடியொகநவொ (ஒரு  பரொல் உருவொக்கப்பட்டது) அல்லது 

மமறமுகமொகநவொ இருக்கலொம் (எடு ்துக்கொட்டொக, பல குடும்ப உறுப்பினரக்ள் ஒன்றொக வொக்களி ்து, 

ஒருவரின் வொக்குகமள பொதிக்கும்).17  18 
 

 
mQ;ry; வொக்களிப்பின் பிற தீமமகள், வொக்களிப்பு தமதுவொக இருப்ப ொல் ந ர ்ல் முடிவுகளில்  ொம ம், 

அதிகரி ்  திறமனக் மகயொள  ் ந மவயொன கூடு ல் உள்கட்டமமப்மப உருவொக்குவதில் உள்ள 

சிக்கல்கள் (இமணய வொக்களிப்புடன் ஒப்பிடும்நபொது இது இன்னும் தசலவு குமற ்  ொக இருக்கும்).19 

 
ஒரு திற ்  மற்றும் தபொதுச ்சூழலொக இமணய ்திலிரு ்து தபறும் அபொயங்கள், வொக்கொளருக்கு த ரியொ  

ஒரு பயன்பொடம்டப் பயன்படு ்துவ ன் மூலம் நமொசமமடயும் வொக்குகள், வொக்களிப்புப் பதிவின் பிமழகள் 

/ நசமவயக ்ம  அமமப்பின் மிகவும், சிக்கலொன அங்கமொக வரிமசப்படு ்து ல், வொக்கு எண்ணும் 

சிக்கல்கள் 

 
 

15  https://www.valimised.ee/en/internet-voting/internet-voting-estonia 
16  https://www.brennancenter.org/our-work/policy-solutions/how-protect-2020-vote-coronavirus 

17https://www.researchgate.net/publication/262933801_Challenges_Posed_by_Distance_Voting_in_General_
Postal_Voting_and_in_Particular_eVoting 

18 https://www.researchgate.net/profile/Matt_Qvortrup/publication/237609631_Absentee_Voting_in_a_Comp 
arative_Perspective_A_Preliminary_Assessment_of_the_Experiences_with_Postal_Voting1/links/548087600cf 

22525dcb5f30a.pdf 
 

19  https://fortune.com/2020/03/30/usps-postal-service-stimulus-package-no-funding-post-office-mail- 
delivery-could-shutter-june-coronavirus-relief-bill
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https://www.valimised.ee/en/internet-voting/internet-voting-estonia
https://www.brennancenter.org/our-work/policy-solutions/how-protect-2020-vote-coronavirus
https://www.researchgate.net/publication/262933801_Challenges_Posed_by_Distance_Voting_in_General_Postal_Voting_and_in_Particular_eVoting
https://www.researchgate.net/publication/262933801_Challenges_Posed_by_Distance_Voting_in_General_Postal_Voting_and_in_Particular_eVoting
https://www.researchgate.net/publication/262933801_Challenges_Posed_by_Distance_Voting_in_General_Postal_Voting_and_in_Particular_eVoting
https://www.researchgate.net/profile/Matt_Qvortrup/publication/237609631_Absentee_Voting_in_a_Comparative_Perspective_A_Preliminary_Assessment_of_the_Experiences_with_Postal_Voting1/links/548087600cf22525dcb5f30a.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matt_Qvortrup/publication/237609631_Absentee_Voting_in_a_Comparative_Perspective_A_Preliminary_Assessment_of_the_Experiences_with_Postal_Voting1/links/548087600cf22525dcb5f30a.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matt_Qvortrup/publication/237609631_Absentee_Voting_in_a_Comparative_Perspective_A_Preliminary_Assessment_of_the_Experiences_with_Postal_Voting1/links/548087600cf22525dcb5f30a.pdf
https://fortune.com/2020/03/30/usps-postal-service-stimulus-package-no-funding-post-office-mail-delivery-could-shutter-june-coronavirus-relief-bill/
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தசயல்முமறயின்  ிறுவன பொதுகொப்பிற்கொன அதிக ந மவகளொல் தபரிதுபடு ் ப்படட்து20   இமவ இமணய 

வொக்களிப்பின் முக்கிய தீமமகள். 

 
முடிவுமர 

நவறு எ ்  ந ர ்மலயும் நபொலநவ, டிஜிடட்ல் த ொழில்நுட்பங்களின் உ வியுடன்  டh ் ப்படும் 

வொக்தகடுப்புகள் ஐ. ொ.வின் 1966 சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமமகள் த ொடரப்ொன சரவ்ந ச 

உடன்படிக்மகயின் 25 வது பிரிவில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தபொதுவொன தகொள்மக : உலகளொவிய மற்றும் 

சமமொன வொக்குரிமம மற்றும் வொக்குசச்ீட்டின் ரகசிய ்திற்கு இணங்க நவண்டும்.மின்னணு வொக்களிப்பு 

மற்றும் பிற வொக்குப்பதிவு த ொழில்நுட்ப ்தின் குறிப்பிட்ட பண்புகமள  ிவர ்்தி தசய்யும் சரவ்ந ச 

 ர ிமலகள் இன்னும் இல்மல.21 

 

 
இமணய வொக்களிப்பு மற்றும் mQ;ry; வொக்களிப்பு ஆகியவற்றின் மு ன்மமயொன jகவமல சரிபொரப்்பது 

(ந ர ்ல்களின் முடிமவ சரிபொரப்்ப ற்கொன வொய்ப்பு, அமன ்து வொக்குகளும் சரியொக எண்ணப்பட்ட ொ 

என்பம  சரிபொரப்்பது)  னியுரிமம (அ ொவது வொக்கொளரின் தபயர ்த ரியொ து) மற்றும் ரகசியம். இ ்  

சிக்கல்கமள தீரக்்க, பல்நவறு த றிமுமறகள் உருவொக்கப்படட்ுள்ளன. அ ் மகய த றிமுமறகளின் 

தபொதுவொன அளவுநகொல்களொக:22  23  24 

 
•    குதி: பதிவு தசய்யப்படட் வொக்கொளரக்ள் மடட்ுநம வொக்களிக்க முடியும், யொரும் ஒன்றுக்கு  

          நமற்பட்ட முமற வொக்களிக்க முடியொது. 

•   ந ரம்ம: பிற வொக்கொளரக்ளின் முடிவுகமள பொதிக்கக்கூடிய பூரவ்ொங்க முடிவுகள் எதுவும்  

           கிமடக்கவில்மல. 

•    னிப்பட்ட சரிபொரப்்பு: ஒவ்தவொரு வொக்கொளரும்  னது வொக்கு சரியொக எண்ணப்பட்ட ொ என்பம   

          சரிபொரக்்கலொம். 

• உலகளொவிய சரிபொரப்்பு: அறிவிக்கப்பட்ட முடிவு அமன ்து வொக்குகளின் த ொமகக்கும் 

ஒ ்துஉள்ள h என்பம  எவரும் சரிபொரக்்க முடியும். 

•   வொக்கு- னியுரிமம: வொக்குகள்  னிப்பட்ட ொக மவக்கப்படுகின்றன. 

• பற்றுசச்ீடட்ு-சு  ்திரம்: ஒரு வொக்கொளர ்ஒரு குறிப்பிடட் நவட்பொளருக்கு வொக்களி ் ம  மூன்றொம் 

 ரப்பினரிடம்  ிரூபிக்க அனுமதிக்கும் பற்றுசச்ீடட்ு உருவொக்க முடியொது. இது வொக்கு வொங்குவம   ்

 டுப்ப ொகும். 

• வற்புறு ் ல்-எதிரப்்பு: முழு வொக்களிக்கும் நபொது ஒரு வொக்கொளர ்ஒரு வட்புறு த்ுபவரிடம் த ொடரப்ு 

தகொள்ளும்நபொது கூட, வொக்கொளர ்  னது அறிவுறு ் ல்கமளப் பின்பற்றினொரொ அல்லது 

உண்மமயில் நவதறொரு நவட்பொளருக்கு வொக்களி ் ொரொ என்பம  உறுதிப்படு ்  முடியொது. 

•    ன்முமனப்பு: ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்மகயிலொன  வறொன வொக்கொளரக்மள இ ்  வழியின்  

         மூலம் த றிமுமற படு ்  முடியும். 
 

 
 

 ள ்தில் வொக்களிப்பு முமறக்கு உறுதுமணயொக njhiytpypUe;jhd/ ,ilntspAldhd 

வொக்களிப்பு ந ரவ்ுகளுக்கு பயன்படு ் லொம், ஆனொல் பல சூழல் கொரணிகமளக் கரு ்தில் எடு ்து 

தகொள்ளப்படநவண்டும். 
 

 
 
 
 
 

20   http://www.vvk.ee/public/dok/E-voting_concept_security_analysis_and_measures_2010.pdf 
21   http://www.vvk.ee/public/dok/E-voting_concept_security_analysis_and_measures_2010.pdf 
22  http://www.lsv.fr/Projects/anr-avote/PUBLIS/DLL-fps11.pdf 
23  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1625329 
24 

https://www.researchgate.net/profile/Robert_Krimmer/publication/221561337_Bits_or_Paper_Comparing_R 
emote_Electronic_Voting_to_Postal_Voting/links/0912f50cb2745a503a000000.pdf

http://www.vvk.ee/public/dok/E-voting_concept_security_analysis_and_measures_2010.pdf
http://www.vvk.ee/public/dok/E-voting_concept_security_analysis_and_measures_2010.pdf
http://www.lsv.fr/Projects/anr-avote/PUBLIS/DLL-fps11.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1625329
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Krimmer/publication/221561337_Bits_or_Paper_Comparing_Remote_Electronic_Voting_to_Postal_Voting/links/0912f50cb2745a503a000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Krimmer/publication/221561337_Bits_or_Paper_Comparing_Remote_Electronic_Voting_to_Postal_Voting/links/0912f50cb2745a503a000000.pdf
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இமணப்பு 1: இலங்மக 
 

 

அறிமுகம் 

COVID க்குப் பின் இலங்மக மற்ற  ொடுகளுடன் நசர ்்து அ ன் ந ர ்ல் வழிமுமறகமள மொற்றி சரிதசய்ய 

நவண்டும். பிற  ொடுகள் பயன்படு ்தும் த ொமலதூர வொக்களிப்பு தசயல்முமறகமள இலங்மகயொல் 

முழுமமயொக தசயல்படு ்  முடியொமல் நபொகலொம், ஆனொல் வொக்குச ்சொவடிகளில் கூட்ட ்ம க் குமறக்க 

கிமடக்கக்கூடிய அமன ்து ந ரவ்ுகளிலும் கவனம் தசலு ் ப்பட நவண்டும்.25    இலங்மகயின் ந ர ்ல் 

ஆமணயம், அரசியல் கட்சிகள், ந ர ்ல் பொரம்வயொளரக்ள் மற்றும் பிற த ொடரப்ுமடய பங்கு ொரரக்ள் 

 ொடட்ின் அடிப்பமட ய ொர ்் ங்களுக்கு ஏற்ப இ ் மகய ந ரவ்ுகமள  னிப்பயனொக்குவது குறி ்து 

பரிசீலிக்க நவண்டும். 

 

அஞ்சல் வொக்களிப்பு 

 இலங்மகயில் அஞ்சல் வொக்கு வசதி பின்வரும் வொக்கொளர ்வமககளுக்கு மடட்ுநம26: 
•   ந ர ்ல் கடமமகளில் ஈடுபட்ட மொ ில அதிகொரிகள் 

•   கடமமயில் ஈடுபட்ட ஆயு ப்பமடகள், கொவல்துமற மற்றும் சிவில் பொதுகொப்பு நசமவகளின்  

       உறுப்பினரக்ள் 

•   அ ்தியொவசிய நசமவகளில் ஈடுபட்ட அதிகொரிகள் மற்றும் அரசு ஊழியரக்ள் 
 

 

அஞ்சல் வொக்களிப்புக்கு  குதியொன வொக்கொளரக்ள்  ியமிக்கப்பட்ட மமயம் அல்லது மொவட்ட ந ர ்ல் 

அலுவலக ்திலிரு ்து விண்ணப்ப ்ம  தபற்று தகொள்ள நவண்டும். விண்ணப்ப ்தில் வொக்குப்பதிவு பிரிவு 

தபயர,் வொக்குப்பதிவு மொவடட் எண், கிரொம  ில ொரி பிரிவு, கிரொம ்தின் தபயர,் வீடட்ு எண், வொக்கொளரின் 

தபயர,் குறிப்பிட்ட பதிநவடட்ில் வொக்கொளருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரிமச எண், நவமல தசய்யும் இடம், ப வி 

மற்றும் நசமவ மற்றும் வகுப்பு /  ரம் நபொன்ற விவரங்கள் உள்ளன.மகதயொப்பமிடப்பட்ட விண்ணப்பம் 

அஞ்சல் வொக்கு சொன்றளிக்கும் அதிகொரியிடம் ஒப்பமடக்க படநவண்டும். அவர ் / அவள் விண்ணப்ப ்ம  

சொன்றளி ்து  பொல் மூலமொகநவொ அல்லது மகயொல் சம்ப ் ப்பட்ட மொவட்ட ந ர ்ல் அலுவலக ்திற்கு 

அனுப்புவொர ்27. 
 

 

 ற்நபொது அஞ்சல் வொக்களிப்புக்கு  குதியொன அமன ்து வொக்கொளர ் பிரிவுகளும் தபொது ்துமறக்கு 

தசொ ் மொனது. எனநவ, ந ர ்ல்  ொடக்ளில்  கூட்ட ்ம  குமறப்ப ற்கொக,  பொல் வொக்களிக்க  குதியொன 

வொக்கொளரக்ளின் வமககமள இலங்மக விரிவுபடு ்  நவண்டும். இது 2017-2020 ஆம் ஆண்டிற்கொன 

இலங்மக ் ந ர ்ல் ஆமணய ்தின் மூநலொபொய திட்ட ்தின் இலக்கொக இரு ்து வருகிறது. சட்ட மற்றும் 

வக்கீல் பணிகளின் கீழ் உள்ள குறிக்நகொள், தபொது மற்றும்  னியொர ்துமறகளில், மற்றும் அஞ்சல் வொக்குகள் 

வழங்கப்படொ , அ ்தியொவசிய நசமவகமளச ்நசர ்்  வொக்கொளரக்மள ஒரு வொக்குச ்சொவடியில்  விர நவறு 

வி ங்களில் வொக்களிக்க உ வும் வமகயில் நமம்படட் அமமப்மப 2020 இன் முடிவில் உருவொக்குவ ற்கொன 

ந ொக்க ்ம க் தகொண்டுள்ளது..28
 

 

 

இமணய வொக்களிப்பு 

மூநலொபொய திட்ட ்தின்  ிறுவன அபிவிரு ்தி இலக்கு 6 என்பது ந ர ்ல் தசயல்முமறமய திறமமயொகவும் 

தவளிப்பமடயொகவும்  ிரவ்கிக்க நவண்டும். இல ்திரனியல் வொக்களிப்புக்கொன ஒரு மபலட ்திட்டம் 2019 

ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அறிமுகப்படு ் ப்பட உள்ளது என்று குறிக்நகொள் 6.2 கூறுகிறது. இது இமணய 

வொக்களிப்பொ அல்லது மின்னணு வொக்குப்பதிவு இய ்திரங்களின் பயன்படொ என்பது த ளிவொக இல்மல. 

இரண்டிலும், ஒரு மபலட ்திட்டம் த ொடங்கப்படவில்மல. 

 
 
 
 
 

25  Samarajiva, R. (2020 March 18).  Election in the time of pandemic: Electronic voting offers no solution, Daily 
FT.  http://www.ft.lk/columns/Election-in-the-time-of-pandemic-Electronic-voting-offers-no-solution/4- 
697655 
26  http://www.dailymirror.lk/news-features/Voters-rights-and-responsibilities/131-177004 
27  http://gic.gov.lk/gic/index.php/en/component/info/?id=1134&catid=33&task=info 
28  https://elections.gov.lk/web/wp-content/uploads/2018/09/Strategic-Plan-2017-En.pdf
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 ஒரு தவற்றிகரமொன இமணய வொக்களிப்பு முமற கணிசமொன எண்ணிக்மகயிலொன வொக்கொளரக்ளுக்கு 

அணுகக்கூடிய ொக இருக்க நவண்டும், நமலும் உயர ் மட்ட பொதுகொப்மப வழங்க நவண்டும்29.2018 

 ிலவரப்படி, 15-65 வயதுமடய மக்களில் 78% நபர ் தமொமபல் நபொன் மவ ்திரு ் னர.் ஆனொல் 15-65 

வயதுமடய மக்களில் 37% நபருக்கு மடட்ுநம ஸ்மொரட் ் நபொன் இரு ் து30.  எனநவ, இலங்மக உட்பட பல 

வளரும்  ொடுகளில் இமணய வொக்களிப்மப திறம்பட தசயல்படு ்  ந மவயொன அடிப்பமட கூறுகள் 

இல்மல. 
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