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((EEVVMM))  

KKiibbuu  ZZaannggppoo11**,,  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ooff  BBhhuuttaanntt22

    

A bbssttrraacctt  

EElleeccttiioonnss  aallllooww  tthhee  ggeenneerraall  vvootteerrss  ttoo  cchhoooossee  
tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  eexxpprreessss  tthheeiirr  pprreeffeerreenncceess  
aanndd  ccoonncceerrnnss  oonn  hhooww  tthheeyy  wwiisshh  ttoo  bbee  ggoovveerrnneedd..  AAss  aa  
rreessuulltt,,  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  eelleeccttiioonn  pprroocceessss  iiss  
ffuunnddaammeennttaall  ttoo  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iittsseellff..  TThhee  
eelleeccttiioonn  ssyysstteemm  mmuusstt  bbee  ssuuffffiicciieennttllyy  rroobbuusstt  ttoo  
wwiitthhssttaanndd  aa  vvaarriieettyy  ooff  ffrraauudduulleenntt  bbeehhaavviioouurrss  aanndd  mmuusstt  
bbee  ssuuffffiicciieennttllyy  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  ccoommpprreehheennssiibbllee  tthhaatt  
vvootteerrss  aanndd  ccaannddiiddaatteess  ccaann  aacccceepptt  tthhee  rreessuullttss  ooff  aann  
eelleeccttiioonn..    

TThhiiss  ppaappeerr  ccoommpprriisseess  ooff  ttwwoo  ppaarrttss::  tthhee  ffiirrsstt  
ppaarrtt  pprroovviiddeess  aa  bbrrooaadd  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  EElleeccttrroonniicc  VVoottiinngg  MMaacchhiinneess  ((ppooppuullaarrllyy  
kknnoowwnn  bbyy  iittss  aaccrroonnyymm  ––  EEVVMM)),,  ggiivviinngg  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  
eemmpphhaassiiss  oonn  iittss  uussaabbiilliittyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  wwhhiicchh  iiss  aa  
kkeeyy  ttoo  ffrreeee  aanndd  ffaaiirr  eelleeccttiioonnss..  TThheerree  iiss  aallssoo  aa  bbrriieeff  
ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ssiimmpplliicciittyy  ooff  tthhee  
EEVVMM  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ppaappeerr--bbaasseedd  vvoottiinngg  mmeetthhoodd..    

IInn  tthhee  sseeccoonndd  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppaappeerr,,  tthhee  
aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  EEVVMM  mmaacchhiinneess  bbyy  ddiiffffeerreenntt  uusseerr  
ggrroouuppss  ooff  vvootteerrss  ffrroomm  tthhee  2200  DDzzoonnggkkhhaaggss  ((mmaallee  aanndd  
ffeemmaallee;;  bbootthh  eedduuccaatteedd  aanndd  uunneedduuccaatteedd  lloottss;;  uurrbbaann  
aanndd  rruurraall;;  rriicchh  aanndd  ppoooorr;;  vvootteerrss  uunnddeerr  tthhrreeee  rreeggiioonnss;;  
ooccccuuppaattiioonn  aanndd  aaggee)),,  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthheeiirr  uusseess  ooff  tthhee  

EEVVMM  mmaacchhiinnee,,  aanndd  tthheeiirr  ooppiinniioonnss  ooff  aacccceeppttiinngg  iitt  aass  
mmoorree  uusseerr--ffrriieennddllyy  aarree  ddiissccuusssseedd..  

TThhee  eemmppiirriiccaall  eevviiddeenncceess  ffoorr  vvootteerr  aacccceeppttaannccee  
aanndd  ppeerrcceeppttiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  EEVVMM  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  ddaattaa  
ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  aa  nnaattiioonnaall  ‘‘ssuurrvveeyy’’  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  
22001144  bbyy  tthhee  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ooff  BBhhuuttaann  rreellaatteedd  ttoo  
VVootteerr ’’ss  CChhooiiccee  aanndd  WWoommeenn ’’ss  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  EElleeccttiivvee  
OOffffiicceess..    

AAnn  eennccoouurraaggiinngg  aassppeecctt  ooff  tthhee  pprraaccttiiccee  aanndd  
hhaannddlliinngg  ooff  EEVVMMss  iinn  tthhee  BBhhuuttaanneessee  ddeemmooccrraattiicc  
pprroocceessss  iiss  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  EEVVMM  bbyy  tthhee  vvootteerrss  
pprriimmaarriillyy  bbaasseedd  oonn  ffiinnddiinngg  iitt  uusseerr--ffrriieennddllyy  aanndd  ssiimmppllee  
ttoo  uunnddeerrssttaanndd..  TThhee  oobbsseerrvvaattiioonn  ffrroomm  tthhee  eemmppiirriiccaall  
ddaattaa  aannaallyyssiiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  8877%%  ooff  tthhee  ttoottaall  
rreessppoonnddeennttss  aacccceepptteedd  iitt  aass  bbeeiinngg  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’..  
AAss  aa  rreessuulltt,,  iinnttrroodduuccttiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
eelleeccttrroonniicc  vvoottiinngg  ssyysstteemm  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  ffoouunndd  ttoo  bbee  
ccrreeddiibbllee  aanndd  eennjjooyyss  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  ppuubblliicc  ttrruusstt  aanndd  
ccoonnffiiddeennccee..      
11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

FFrreeee  aanndd  ffaaiirr  eelleeccttiioonn  iiss  tthhee  bbaassiicc  ffoouunnddaattiioonn  
ooff  aa  ddeemmooccrraattiicc  ppoolliittyy..  TThhee  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ooff  
BBhhuuttaann  iiss  dduuttyy  bboouunndd  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  
aassppiirraattiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eelleeccttiioonnss  aarree  ccoonndduucctteedd  iinn  
ffrreeee  aanndd  ffaaiirr  mmaannnneerr  aanndd  tthhaatt  tthhee  vvoottiinngg  ssyysstteemm  
aaddoopptteedd  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  uusseerr--ffrriieennddllyy  ((ccaann  bbee  uusseedd  
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bbyy  aannyy  vvootteerrss)),,  ffuurrtthheerr  mmaanniiffeessttiinngg  tthhee  wwiillll  ooff  ppeeooppllee..  
TThhee  rroollee  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  bboouunnddss  ooff  tthhee  
llaaww  iinn  ffoorrccee  hhaass  ttoo  bbee  aannaallyyzzeedd  ttoo  sseeee  aass  ttoo  hhooww  ffaarr  
ssuucchh  aassppiirraattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ffuullffiilllleedd..    IItt  tthhuuss  bbeeccoommeess  
vveerryy  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  mmaakkee  tthhee  rriigghhtt  
cchhooiiccee  ooff  eelleeccttiioonn  mmeetthhooddoollooggyy  aanndd  eennssuurree  tthhee  
tteecchhnnoollooggyy  aapppplliieedd  iiss  ssoouunndd,,  rreelliiaabbllee  aanndd  aacccceeppttaabbllee..  
AAbboovvee  aallll  tteecchhnniiccaallllyy  aanndd  lleeggaallllyy  iitt  sshhoouulldd  bbee  ssuucchh  tthhaatt  
iitt  ccaannnnoott  bbee  ffaauulltteedd..    

WWhheenn  tthhee  KKiinnggddoomm  ooff  BBhhuuttaann  ttrraannssffoorrmmeedd  
iinnttoo  tthhee  DDeemmooccrraattiicc  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  MMoonnaarrcchhyy  uunnddeerr  tthhee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  ooff  BBhhuuttaann,,  tthhee  EElleeccttiioonn  
CCoommmmiissssiioonn  wwaass  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  pprreeppaarree  aanndd  eessttaabblliisshh  
aann  eelleeccttiioonn  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  tthhaatt  iiss  ccaappaabbllee  ttoo  
ccoonndduucctt  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  eelleeccttiioonnss,,  aanndd  eelleeccttiioonnss  ttoo  
tthhee  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  NNaattiioonnaall  RReeffeerreenndduumm  iinn  tthhee  
ccoouunnttrryy..  OOff  tthhee  mmaannyy  tteecchhnnoollooggiieess  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  
wwoorrlldd,,  BBhhuuttaann  mmaaddee  tthhee  ddeecciissiioonn  ttoo  uussee  tthhee  IInnddiiaann  
EEVVMM  aass  tthhee  bbeesstt  aanndd  rriigghhtt  cchhooiiccee  oovveerr  tthhee  
ccoonnvveennttiioonnaall  bbaalllloott  ppaappeerr  mmeetthhoodd  aass  wweellll  aass  
ssoopphhiissttiiccaatteedd  nneettwwoorrkkeedd  ddiiggiittaall  ssyysstteemmss  uusseedd  iinn  ootthheerr  
ccoouunnttrriieess..  TThhee  ddeecciissiioonn  wwaass  mmaaddee  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  EEVVMM’’ss  
ssiimmpplliicciittyy  aanndd  eeaassee  ooff  uussee,,  ppoorrttaabbiilliittyy,,  bbeeiinngg  bbaatttteerryy--
ppoowweerreedd  aass  wweellll  aass  iittss  ccoonnvveenniieennccee,,  ssppeeeeddyy  aanndd  
rreelliiaabbiilliittyy  iinn  ccoouunnttiinngg..  IItt  ppllaayyeedd  aa  ffuunnddaammeennttaall  rroollee  iinn  
tthhee  ssmmooootthh  aanndd  eeffffiicciieenntt  vvoottiinngg  pprroocceessss  dduurriinngg  tthhee  
ccoonndduucctt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  eevveerr  NNaattiioonnaall  PPaarrlliiaammeennttaarryy  MMoocckk  
EElleeccttiioonn  22000077  aanndd  tthheerreeaafftteerr  iinn  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  
rroouunndd  ooff  PPaarrlliiaammeennttaarryy  EElleeccttiioonnss  iinn  22000088  aanndd  22001133,,  
aanndd  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  EElleeccttiioonnss  iinn  22001100--22001111  
ccoonndduucctteedd  ssoo  ffaarr  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  eelleeccttiioonn  rreessuullttss  
wweerree  aannnnoouunncceedd  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  ppoollll  iinn  aallll  tthhee  
ccoonnssttiittuueenncciieess  wwiitthhiinn  aa  ffeeww  hhoouurrss  ooff  tthhee  ssttaarrtt  ooff  

ccoouunnttiinngg..  TThhee  RRooyyaall  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  BBhhuuttaann,,  VVootteerrss  
aanndd  EElleeccttoorraall  PPeerrssoonnnneell  wweerree  pplleeaasseedd  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  
EEVVMMss  aass  tthheeyy  wweerree  eeaassyy  ttoo  ccoommpprreehheenndd,,  uussee  aanndd  
ggeenneerraattee  rreelliiaabbllee  oouuttppuuttss..  
22..  DDeeffiinniittiioonn  aanndd  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  EEVVMMss  

EEVVMM  iiss  aa  ssiimmppllee  eelleeccttrroonniicc  ddeevviiccee  uusseedd  ffoorr  
ccaassttiinngg,,  rreeccoorrddiinngg  aanndd  ccoouunnttiinngg  ooff  vvootteess  iinn  ppllaaccee  ooff  
bbaalllloott  ppaappeerrss  aanndd  bbooxxeess  wwhhiicchh  wweerree  uusseedd  eeaarrlliieerr  iinn  
ccoonnvveennttiioonnaall  vvoottiinngg  ssyysstteemm..  EEVVMM  wwaass  ffiirrsstt  uusseedd  iinn  
11998822  iinn  tthhee  bbyyee--eelleeccttiioonn  ttoo  PPaarruurr  AAsssseemmbbllyy  
CCoonnssttiittuueennccyy  ooff  KKeerraallaa  ffoorr  aa  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  ppoolllliinngg  
ssttaattiioonnss  ((5500  ppoolllliinngg  ssttaattiioonnss))..  IItt  iiss  tthhuuss  tthhee  eenndd  pprroodduucctt  
ooff  ccoonnssiiddeerraabbllee  eexxppeerriieennccee  aanndd  eexxtteennssiivvee  ttrraaiillss  uunnddeerr  
tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  tthhee  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ooff  IInnddiiaa..  TThhee  
ttaammppeerr--pprrooooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssoouunnddnneessss  ooff  tthhee  EEVVMM  hhaass  
bbeeeenn  tthheenn  eennddoorrsseedd  bbyy  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttss..  
FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  hhaadd  ppaasssseedd  tthhee  ssccrruuttiinnyy  ooff  sseevveerraall  
ccoouurrttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  IInnddiiaa  wwhhiicchh  
ssttaatteedd  ‘‘nnoonnee  ccaann  ttaammppeerr  tthhee  mmaacchhiinnee ’’..  IInn  ffaacctt,,  tthhee  
KKaarrnnaattaakkaa  HHiigghh  CCoouurrtt  hhaass  hhaaiilleedd  tthhee  EEVVMM  mmaacchhiinnee  aass  
‘‘aa  nnaattiioonnaall  pprriiddee ’’..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  MMaaddrraass  HHiigghh  CCoouurrtt,,  
rreejjeecctteedd  aalllleeggaattiioonnss  tthhaatt  tthhee  EEVVMMss  ccoouulldd  bbee  ttaammppeerreedd  
wwiitthh..    
33..  OObbjjeeccttiivveess  

SSiinnccee  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccoorree  
ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  pprroocceesssseess  iinn  tthhee  
BBhhuuttaanneessee  ccoonntteexxtt,,  iitt  iiss  tthhuuss  aann  eesssseennttiiaall  ttoo  eexxaammiinnee  
aanndd  ccoonnssiiddeerr  bbootthh  ddeessccrriippttiivvee  aanndd  eemmppiirriiccaall  eevviiddeennccee  
wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess::  

11..  PPrroovviiddee  ccoommpprreehheennssiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  
ddiiffffeerreenncceess  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  EEVVMM  iinn  ppllaaccee  ooff  
ppaappeerr--bbaasseedd  vvoottiinngg  mmeetthhoodd..  
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22..  TToo  ccrreeaattee  aa  ccrreeddiibbllee  eelleeccttoorraall  pprroocceessss  
tthhrroouugghh  ppuubblliicc  ttrruusstt  aanndd  ccoonnffiiddeennccee  iinn  EEVVMM..  

33..  TToo  ggeenneerraattee  aa  sseennssee  ooff  pprriiddee,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  
aanndd  oowwnneerrsshhiipp  ooff  EEVVMM..  

44..  MMaakkee  ssuurree  tthhaatt  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  tthhee  mmoosstt  
aapppprroopprriiaattee,,  aacccceeppttaabbllee,,  aanndd  uusseerr--ffrriieennddllyy..  

55..  SSoommee  eevviiddeennccee  tthhrroouugghh  eemmppiirriiccaall  ddaattaa  
aannaallyyssiiss  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  vvootteerrss  aarree  ssaattiissffiieedd  
wwiitthh  EEVVMM  ffoorr  iittss  uusseerr--ffrriieennddllyy  aanndd  eeaassyy  ttoo  uussee  
bbyy  aallll..  

44..  UUnniiqquuee  FFeeaattuurreess  ooff  EEVVMM  iinn  PPllaaccee  ooff  PPaappeerr--bbaasseedd  
MMeetthhoodd  

EEVVMM  mmaacchhiinnee  rreettaaiinnss  aallll  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  
vvoottiinngg  bbyy  bbaalllloott  ppaappeerrss,,  wwhhiillee  mmaakkiinngg  ppoolllliinngg  aa  lloott  

mmoorree  eexxppeeddiieenntt..  IItt  iiss  aa  ssiimmppllee  mmaacchhiinnee  tthhaatt  ccaann  bbee  
ooppeerraatteedd  eeaassiillyy  bbyy  bbootthh  tthhee  ppoolllliinngg  ppeerrssoonnnneell  aanndd  tthhee  
vvootteerrss..  BBeeiinngg  ffaasstt  aanndd  aabbssoolluutteellyy  rreelliiaabbllee,,  tthhee  EEVVMM  
ssaavveess  ccoonnssiiddeerraabbllee  ttiimmee,,  mmoonneeyy  aanndd  mmaannppoowweerr..  
BBeeiinngg  aa  ssttaannddaalloonnee  mmaacchhiinnee  wwiitthhoouutt  aannyy  nneettwwoorrkk  
ccoonnnneeccttiivviittyy,,  nnoobbooddyy  ccaann  iinntteerrffeerree  wwiitthh  iittss  
pprrooggrraammmmiinngg  aanndd  mmaanniippuullaattee  tthhee  rreessuulltt..  AAnndd,,  ooff  
ccoouurrssee,,  aaffffiirrmmss  ttoottaall  vvoottiinngg  sseeccrreeccyy,,  wwhhiicchh  iiss  aa  pprriimmaarryy  
ccoonncceerrnn  ooff  tthhee  bbaalllloott  ppaappeerrss..    

IItt  iiss  tthheerreeffoorree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  cchhoooossee  tthhee  rriigghhtt  
ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ccoonntteexxtt  bbyy  ccaarreeffuullllyy  wweeiigghhiinngg  tthhee  
aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  wwhheenn  ccoommppaarreedd  ttoo  
ttrraaddiittiioonnaall  ppaappeerr--bbaasseedd  vvoottiinngg  mmeetthhoodd  aass  ssttaatteedd  
hheerreeuunnddeerr::  

TTaabbllee  11::    EEVVMM  MMaacchhiinnee  iinn  PPllaaccee  ooff  BBaalllloott  PPaappeerr  MMeetthhoodd  

EElleeccttrroonniicc  VVoottiinngg  MMaacchhiinnee  ((EEVVMM))  CCoonnvveennttiioonnaall  BBaalllloott  PPaappeerr  MMeetthhoodd  

WWhhyy  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iinnttoo  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  pprroocceessss  iinn  BBhhuuttaann::  
11..  IItt  ccoommpplleetteellyy  rruulleess  oouutt  tthhee  cchhaannccee  ooff  iinnvvaalliidd  vvootteess  

wwhhiicchh,,  iinn  mmaannyy  ccaasseess,,  aarree  tthhee  rroooott  ccaauusseess  ooff  
ccoonnttrroovveerrssiieess  aanndd  eelleeccttiioonn  ppeettiittiioonnss..  

22..  IItt  mmaakkeess  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoouunnttiinngg  ooff  vvootteess  mmuucchh  ffaasstteerr  
tthhaann  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  ssyysstteemm..  

33..  IItt  rreedduucceess  ttoo  aa  ggrreeaatt  eexxtteenntt  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  ppaappeerr  uusseedd  
tthhuuss  mmaakkiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  eeccoo--ffrriieennddllyy  ((aavvooiiddaannccee  ooff  
ssppooiilltt  bbaalllloott  ppaappeerrss))..  

44..  IIss  ccaappaabbllee  ooff  ssaavviinngg  tthhee  ccoonnssiiddeerraabbllee  ccoosstt  ooff  pprriinnttiinngg,,  
aass  oonnllyy  oonnee  sshheeeett  ooff  bbaalllloott  ppaappeerr  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eeaacchh  
ppoolllliinngg  ssttaattiioonn..  

55..  RReelliiaabbllee,,  uusseerr--ffrriieennddllyy,,  ppoorrttaabbllee,,  ssiimmppllee  ttoo  ooppeerraattee  
aanndd  ccaann  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  aa  sshhoorrtt  ttiimmee..  

66..  RRee--uussaabbllee  bbyy  ssiimmppllyy  eerraassiinngg  vvootteess  rreeccoorrddeedd  iinn  eeaarrlliieerr  
ppoollll..  

WWhhyy  nnoott  tthhee  ppaappeerr--bbaasseedd  vvoottiinngg  mmeetthhoodd  iinnttoo  tthhee  
ddeemmooccrraattiicc  pprroocceessss  iinn  BBhhuuttaann::  
11..  WWoouulldd  iinnvvoollvveess  pprriinnttiinngg  ooff  hhuuggee  vvoolluummee  ooff  bbaalllloott  ppaappeerr..  
22..  AAccccoouunnttiinngg  aanndd  iissssuuee  ooff  bbaalllloott  ppaappeerr  wwoouulldd  bbee  aa  

tteeddiioouuss  wwoorrkk  aanndd  eerrrroorr  pprroonnee..  
33..  MMaannuuaall  ccoouunnttiinngg  ooff  vvootteess  mmaayy  rreeqquuiirree  llaarrggee  mmaannppoowweerr,,  

ttiimmee  aanndd  ppoossssiibbllyy  bbee  pprroonnee  ttoo  hhuummaann  eerrrroorr..  
44..  RRee--ccoouunnttiinngg  wwiillll  bbee  ttiimmee  ccoonnssuummiinngg,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy,,  wwhheenn  

ccoouunnttiinngg  iiss  ddoonnee  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  cclloossee  ooff  ppoollllss..  
55..  SSeeggrreeggaattiioonn  ooff  iinnvvaalliidd  vvootteess  wwiillll  bbee  bbuurrddeennssoommee  aanndd  

mmaayy  lleeaadd  ttoo  ddiissppuutteess  ffiigghhttss..  
66..  MMaannuuaall  vvoottiinngg  mmaayy  bbee  pprroonnee  ttoo  mmaall--pprraaccttiicceess  aanndd  nnoott  

ttaammppeerr--pprrooooff..  
77..  SSttoorraaggee  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  bbaalllloott  ppaappeerr  mmaayy  rreeqquuiirree  

llaarrggee  mmaannppoowweerr  aanndd  sseeccuurriittyy..  
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EEVVMM  ((vvss..))  PPaappeerr--bbaasseedd  MMeetthhoodd  

11..  IItt  wwiillll  bbee  eeaassiieerr  ttoo  ttrraannssppoorrtt  tthhee  EEVVMMss  ccoommppaarreedd  ttoo  bbaalllloott  bbooxxeess  aass  EEVVMMss  aarree  lliigghhtteerr,,  ppoorrttaabbllee  aanndd  ccoommee  wwiitthh  ssppeecciiaall  
ccaarrrryyiinngg  ccaasseess..  

22..  IInn  BBhhuuttaann,,  wwhheerree  iilllliitteerraaccyy  iiss  ssttiillll  aa  ffaaccttoorr,,  mmaayy  ffiinndd  EEVVMM  mmuucchh  eeaassiieerr  aanndd  ssiimmpplleerr  tthhaann  bbaalllloott  ppaappeerr  ssyysstteemm..  
33..  IInn  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  mmeetthhoodd,,  oonnee  hhaass  ttoo  ppuutt  aa  ((mmaarrkk))  bbyy  ppeenn  oonn  tthhee  ssppaaccee  pprroovviiddeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccaannddiiddaattee ’’ss  pphhoottoo  

aanndd  ssyymmbbooll  ooff  hhiiss//hheerr  cchhooiiccee,,  mmeetthhooddiiccaall  ffoollddiinngg  ooff  bbaalllloott  ppaappeerr,,  aanndd  ccaassttiinngg  vvootteess  iinnttoo  tthhee  BBaalllloott  BBooxx..  
44..  IInn  EEVVMM,,  aa  vvootteerr  hhaass  ttoo  ssiimmppllyy  pprreessss  ‘‘bbuuttttoonn ’’  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccaannddiiddaattee  aanndd  ssyymmbbooll  ooff  hhiiss//hheerr  cchhooiiccee  aanndd  tthhee  vvoottee  iiss  

rreeccoorrddeedd..  
55..  TThhee  vvoottiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnccee  rreeccoorrddeedd  iiss  rreettaaiinneedd  iinn  iittss  mmeemmoorryy  eevveenn  wwhheenn  tthhee  ppoowweerr  ppaacckk  iiss  rreemmoovveedd..  TThhee  CCoonnttrrooll  

UUnniitt  ccaann  ssttoorree  tthhee  rreessuulltt  iinn  iittss  mmeemmoorryy  ffoorr  1100  yyeeaarrss  aanndd  eevveenn  mmoorree..    
66..  IItt  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  rreeqquuiirreess  ssppeecciiaall  ppoowweerr  ppaacckk  ((bbaatttteerryy))  oonnllyy  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  EEVVMMss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

ppoolllliinngg  aanndd  ccoouunnttiinngg..  

  

              

PPrroovviissiioonn  iiss  mmaaddee  oonn  aallll  tthhee  ssuubb--uunniittss  ffoorr  
sseeaalliinngg  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  uunniittss  aarree  nnoott  ttaammppeerreedd  wwiitthh..  
MMoorreeoovveerr,,  tthhee  ccaannddiiddaattee//ppaarrttiieess  oorr  tthheeiirr  
rreepprreesseennttaattiivveess  ccaannnnoott  oonnllyy  wwiittnneessss  aallll  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  

ttaakkee  ppllaaccee  iinn  aanndd  oonn  aann  EEVVMM  mmaacchhiinnee  aatt  ppoolllliinngg  aanndd  
ccoouunnttiinngg  ppllaacceess,,  bbuutt  tthheeyy  ccaann  iinnssiissttss  iinn  ppuuttttiinngg  tthheeiirr  
ssiiggnnaattuurreess  aanndd  sseeaall  oonn  tthhee  mmaacchhiinnee  aanndd  iittss  

aacccceessssoorriieess  aatt  tthhee  eevveerryy  ssttaaggee  iinn  tthhee  pprroocceesssseess..            
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IItt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  vvoottee  mmoorree  tthhaann  oonnccee  bbyy  
pprreessssiinngg  tthhee  bbuuttttoonn  aaggaaiinn  aanndd  aaggaaiinn..  AAss  ssoooonn  aass  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  bbuuttttoonn  oonn  tthhee  BBaalllloottiinngg  UUnniitt  iiss  pprreesssseedd,,  tthhee  
vvoottee  iiss  rreeccoorrddeedd  ffoorr  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  ccaannddiiddaattee  aanndd  tthhee  

mmaacchhiinnee  ggeettss  lloocckkeedd..  EEvveenn  iiff  oonnee  pprreesssseess  tthhaatt  bbuuttttoonn  
ffuurrtthheerr  oorr  aannyy  ootthheerr  bbuuttttoonn,,  nnoo  ffuurrtthheerr  vvoottee  wwiillll  bbee  
rreeccoorrddeedd..  TThhiiss  wwaayy  tthhee  EEVVMMss  eennssuurree  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  

““oonnee  ppeerrssoonn,,  oonnee  vvoottee””..  

MMoorreeoovveerr,,  tthhee  mmaacchhiinnee  ccoonnffiirrmmss  tthhaatt  aa  vvoottee  
hhaass  bbeeeenn  ccaasstt  aanndd  iiss  rreeccoorrddeedd..  AAss  ssoooonn  aass  tthhee  vvootteerr  
pprreesssseess  tthhee  ‘‘bbuuttttoonn ’’  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccaannddiiddaattee  oorr  ppoolliittiiccaall  
ppaarrttyy  ooff  hhiiss//hheerr  cchhooiiccee,,  aa  ttiinnyy  llaammpp  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  ooff  
tthhee  ssyymmbbooll  oorr  pphhoottooggrraapphh  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  gglloowwss  rreedd  
aanndd  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aa  lloonngg  bbeeeepp  ssoouunndd  iiss  hheeaarrdd  aass  
iilllluussttrraatteedd  iinn  tthhee  FFiigguurree  aabboovvee..  TThhuuss,,  tthheerree  aarree  bbootthh  
aauuddiioo  aanndd  vviissuuaall  iinnddiiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  vvootteerr  ttoo  bbee  aassssuurreedd  
tthhaatt  hhiiss//hheerr  vvoottee  hhaass  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd..  IItt,,  tthheerreeffoorree,,  
ssaaffeegguuaarrddss  tthhee  ppuurriittyy  ooff  tthhee  bbaalllloott  aanndd  eennssuurreess  
eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  rreeccoorrddiinngg  ooff  vvootteess..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  
tthhee  BBaalllloott  UUnniitt  hhaass  aa  ppllaaccee  ffoorr  ddiissppllaayy  ooff  tthhee  nnaammee  ooff  aa  
ppoolliittiiccaall  ppaarrttyy  oorr  ccaannddiiddaattee  iinn  DDzzoonnggkkhhaa  aanndd  EEnngglliisshh,,  

eelleeccttiioonn  ssyymmbbooll  ooff  aa  ppaarrttyy  oorr  ccaannddiiddaattee  aanndd  hhiiss//hheerr  
pphhoottooggrraapphh,,  ssoo  tthhaatt  nnoo  vvootteerr  wwiillll  mmaakkee  aann  eerrrroorr  iinn  
ccaassttiinngg  hhiiss//hheerr  vvoottee  ffoorr  tthhee  ppaarrttyy  oorr  ccaannddiiddaattee  ooff  
hhiiss//hheerr  cchhooiiccee  

IInn  aaddddiittiioonn,,  eellaabboorraattee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
mmeeaassuurreess  aanndd  pprroocceedduurraall  cchheecckkss  aarree  iinn  ppllaaccee  ttoo  mmaakkee  
tthhee  EEVVMM  ddoouubbllyy  ssaaffee  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppoossssiibbllee  ttaammppeerriinngg  
oorr  mmiissuussee..  FFiirrsstt  ooff  aallll  aa  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr,,  mmuusstt  aallllooww  
aannyy  ccaannddiiddaattee  oorr  ppaarrttyy  oorr  tthheeiirr  aauutthhoorriizzeedd  
rreepprreesseennttaattiivveess  ttoo  iinnssppeecctt  tthhee  EEVVMMss  bbeeffoorree  aann  
eelleeccttiioonn..  SSeeccoonndd,,  oonn  aa  ppoollll  ddaayy,,  bbeeffoorree  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  
ooff  tthhee  ppoollll,,  tthhee  PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr,,  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  
ppoolllliinngg  ooffffiicciiaallss  aanndd  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ooff  tthheeiirr  ppoolllliinngg  
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rreepprreesseennttaattiivveess,,  ccoonndduuccttss  aa  MMoocckk  PPoollll  ttoo  vveerriiffyy  aanndd  
eennssuurree  tthhaatt  tthhee  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  eemmppttyy  aatt  tthhee  
bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  PPoollll..  TThhiiss  iiss  ddoonnee  bbyy  pprreessssiinngg  tthhee  
““cclleeaarr ’’  bbuuttttoonn  ffoorr  eerraassiinngg  tthhee  ddaattaa  rreeccoorrddeedd  aanndd  aallll  
ccoouunnttss  sseett  ttoo  zzeerroo..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  ppoollll,,  tthhee  pprreessiiddiinngg  
ooffffiicceerr  pprreesssseess  tthhee  ‘‘cclloossee ’’  bbuuttttoonn  ttoo  cclloossee  tthhee  ppoolllliinngg  
ooppeerraattiioonn  aafftteerr  wwhhiicchh  nnoo  ffuurrtthheerr  vvootteess  ccaann  bbee  
aacccceepptteedd..  SSoo,,  iitt  iiss  ccoommpplleetteellyy  ttaammppeerr  pprrooooff..  

FFiinnaallllyy,,  tthhee  EEVVMM  mmaacchhiinnee  ffaacciilliittiieess  aa  qquuiicckk  
aanndd  aaccccuurraattee  ccoouunnttiinngg..  OOnn  pprreessssiinngg  tthhee  ‘‘rreessuulltt’’  bbuuttttoonn  
sshhaallll  aasscceerrttaaiinn  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  vvootteess  ccaasstt  aanndd  ttoottaall  
vvootteess  rreeccoorrddeedd  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  oorr  
ppoolliittiiccaall  ppaarrttyy  iiss  ddiissppllaayyeedd  sseeqquueennttiiaallllyy..  IItt  iiss  ppoossssiibbllee  
ttoo  ddeeccllaarree  tthhee  rreessuullttss  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy,,  aafftteerr  tthhee  
cclloossiinngg  ooff  tthhee  ppoollll,,  ssoo  nnoo  ddoouubbttss  nneeeedd  ttoo  bbee  hhaarrbboorreedd  

aass  iitt  iiss  nnoott  nneecceessssaarryy  ttoo  ssttoorree  bbaalllloott  oovveerr  nniigghhtt..  TThhee  
mmaacchhiinnee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  aallllooww  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  rreessuulltt  iinn  aa  
ttrraannssppaarreenntt  mmaannnneerr  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  aallll  ppaarrttiieess  
ccoonncceerrnneedd..  EEvveerryy  ddiissppllaayy  ooff  aa  rreessuulltt  wwiillll  bbee  aannnnoouunncceedd  
bbyy  tthhee  mmaacchhiinnee  iittsseellff  wwiitthh  aa  BBEEEEPP  ssoouunndd..  MMoorree  
iimmppoorrttaannttllyy,,  wwhhiillee  ccoouunnttiinngg  tthhee  eelleeccttiioonn  rreessuullttss,,  tthhee  
CCoouunnttiinngg  SSuuppeerrvviissoorr  aanndd  ccoouunnttiinngg  aassssiissttaannttss  wwiillll  
‘‘eennssuurree ’’  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  vvootteess  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  EEVVMM,,  tthhee  
ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  vvootteerr  ttuurrnnoouutt  rreeccoorrddeedd  bbyy  ((ppoolllliinngg  
ooffffiicceerr  --11))  aanndd  ppoolllliinngg  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  
ccaannddiiddaattee//ppaarrttyy  aass  ppeerr  tthhee  vvootteerr ’’ss  lliisstt  ooff  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  
ppoolllliinngg  ssttaattiioonn,,  ssiiggnnaattuurree//tthhuummbb  iimmpprreessssiioonn  rreecceeiivveedd  
bbyy  ((ppoolllliinngg  ooffffiicceerr--22)),,  aanndd  ttoottaall  vvootteerr ’’ss  sslliipp  rreecceeiivveedd  bbyy  
((ppoolllliinngg  ooffffiicceerr--  33)),,  AALLLL  sshhoouulldd  ‘‘TTAALLLLYY’’..      

55..  EEmmppiirriiccaall  EEvviiddeennccee::  EEVVMM  iiss  ““VVeerryy  UUsseerr--ffrriieennddllyy””  

55..11  RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddoollooggyy  
TThhee  ddaattaa  uusseedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  

nnaattiioonnaall  ssuurrvveeyy  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  
ooff  BBhhuuttaann  oonn  VVootteerr ’’ss  CChhooiiccee  aanndd  WWoommeenn ’’ss  
PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  EElleeccttiivvee  OOffffiicceess..  TThhee  ssuurrvveeyy  wwaass  
ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthh  aa  nnaattiioonnaallllyy  rreepprreesseennttaattiivvee  ssaammppllee  ooff  
11,,660000  vvootteerrss  sseelleecctteedd  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattee  ssaammpplliinngg  
mmeetthhoodd..  OOff  tthheessee,,  11,,554466  iinnddiivviidduuaall  vvootteerrss  wweerree  
ssuucccceessssffuullllyy  iinntteerrvviieewweedd  oonn  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiicc  
bbaacckkggrroouunndd,,  ccoovveerriinngg  aallll  tthhee  2200  DDzzoonnggkkhhaaggss  aanndd  4477  
NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  DDeemmkkhhoonnggss..    
55..22  DDeeppeennddeenntt  aanndd  EExxppllaannaattoorryy  VVaarriiaabblleess  

IInn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  iiss  tthhee  
uussaaggee  ooff  EEVVMM,,  wwhhiicchh  wwaass  ffuurrtthheerr  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  44  
ccaatteeggoorriieess::  ((ii))  vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy;;  ((iiii))  nnoott  uusseerr--ffrriieennddllyy;;  
((iiiiii))  NNeeuuttrraall;;  aanndd  ((iivv))  nneerrvvoouuss  ttoo  uussee..  TThhee  ssuurrvveeyy  ddaattaa,,  

tthheerreeffoorree,,  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  eexxppllaannaattoorryy  vvaarriiaabblleess  ssuucchh  
aass  tthhee  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn,,  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee,,  sseexx,,  aaggee,,  
ooccccuuppaattiioonn,,  wweeaalltthh  ssttaattuuss,,  rreeggiioonn,,  vvoottiinngg  eexxppeerriieennccee,,  
2200  DDzzoonnggkkhhaaggss,,  eettcc..    
55..33  MMeetthhooddss  ooff  SSttaattiissttiiccaall  AAnnaallyyssiiss  

IInn  tthhiiss  pprreesseenntt  ssttuuddyy,,  tthhee  ddeessccrriippttiivvee  aanndd  
uunniivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  ttoo  ddeessccrriibbee  
rreessppoonnddeenntt’’ss  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  aallssoo  ttoo  iinnssppeecctt  tthhee  
ffrreeqquueennccyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  vvaarriiaabblleess..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  
tthhee  uunniivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  wwaass  eemmppllooyyeedd  ttoo  eessttaabblliisshh  
ssttaattiissttiiccaall  ssttrreennggtthh  ooff  rreellaattiioonnsshhiipp  oorr  aassssoocciiaattiioonn  
bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriiaabblleess..  TThhee  lleevveell  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  lleevveell  
wwaass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  vvaalluueess  aatt  pp--vvaalluuee  <<  
00..0055..  TThhiiss  mmeeaanntt  tthhaatt  tthhee  vvaarriiaabblleess  aarree  ssttaattiissttiiccaallllyy  
ssiiggnniiffiiccaanntt  iiff  lleessss  tthhaann  00..0055..  
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55..44  RReessuullttss  
IInn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonnss  oonn  tthhee  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  sseelleecctteedd  vvaarriiaabblleess  
wweerree  pprreesseenntteedd..  TThhee  ttaabbllee  bbeellooww  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  
ttoottaall  ssaammpplleess  ooff  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  rreessppoonnddeennttss  aarree  
rreellaattiivveellyy  pprrooppoorrttiioonnaattee  aanndd  nnaattiioonnaallllyy  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  
tthhee  ggeenneerraall  vvootteerrss..  AAbboouutt  5511%%  wweerree  mmaallee  aanndd  4499%%  

wweerree  ffeemmaallee..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  aarree  iinn  
tthhee  aaggee  ccaatteeggoorriieess  ooff  2255--3344  aanndd  3355--4444  yyeeaarrss,,  
ccoonnssiissttiinngg  ((2233%%  &&  2200%%))  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  lleeaasstt  
nnuummbbeerr  ooff  rreessppoonnddeenntt  aarree  uunnddeerr  tthhee  aaggee  ccaatteeggoorryy  ooff  
7755  yyeeaarrss  aanndd  aabboovvee,,  wwhhiicchh  iiss  aabboouutt  ((22..88%%))  ooff  tthhee  ttoottaall  
ssaammppllee  rreessppoonnddeenntt..    

Table 2:  EVM and other Selected Explanatory Variables  

Characteristics   Number    Percent 

EVM Very user-friendly 1343 86.9 
 Not user-friendly 57 3.7 
 Neutral 114 7.4 
 Nervous to use 32 2.1 
 Total 1,546 100.0 

Sex Male 793 51.3 
 Female 753 48.7 
 Total 1,546 100.0 

Age  18 – 24  209 13.5 
 25 - 34 352 22.8 
 35 – 44  311 20.1 
 45 - 54 272 17.6 
 55 - 64 233 15.1 
 65 - 74 125 8.1 
 75 and above 44 2.8 
 Total 1,546 100.0 

Educational Attainment No Education 797 51.6 
 Non Formal Education 132 8.5 
 Primary 192 12.4 
 Lower Secondary 143 9.2 
 Middle Secondary 99 6.4 
 Higher Secondary 126 8.2 
 College/University 57 3.7 
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 Total 1,546 100.0 

Wealth Status More Comfortable  227 14.7 
 Equal 1078 69.7 
 Less Comfortable 241 15.6 
 Total 1,546 100.0 

  
TThhee  ffiinnddiinnggss  iinn  tthhee  TTaabbllee  22  aallssoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  

mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  hhaadd  nnoo  eedduuccaattiioonn  ((5511..66%%)),,  
ffoolllloowweedd  bbyy  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  ((1122..44%%)),,  wwhhiillee  oonnllyy  
33..77%%  hhaadd  tteerrttiiaarryy//ccoolllleeggee  eedduuccaattiioonn..  WWhheenn  aasskkeedd  
aabboouutt  tthheeiirr  wweeaalltthh  ssttaattuuss  ccoommppaarreedd  ttoo  nneeiigghhbboouurr,,  
aallmmoosstt  ooff  ssaammppllee  ((6699..77%%))  ssaaiidd  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  eeqquuaall  

wweeaalltthh  ssttaattuuss,,  1144..77%%  ssaaiidd  ‘‘vveerryy  ccoommffoorrttaabbllee ’’  aanndd  
1155..66%%  ssaaiidd  ‘‘lleessss  ccoommffoorrttaabbllee..’’    
55..55  UUnniivvaarriiaattee  AAnnaallyyssiiss  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  aannaallyyssiiss  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  
aanndd  iiddeennttiiffyy  iiff  tthheerree  eexxiisstt  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbiivvaarriiaattee  
aassssoocciiaattiioonn  aanndd  ssttaattiissttiiccaall  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  
ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  aanndd  eexxppllaannaattoorryy  vvaarriiaabblleess..    

  
FFiigguurree  11::  EEVVMM  MMaacchhiinnee::  AA  vveerryy  UUsseerr--ffrriieennddllyy  

  

OOvveerrwwhheellmmiinnggllyy,,  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee  
oonn  tthhee  uussee  ooff  EElleeccttrroonniicc  VVoottiinngg  MMaacchhiinneess,,  tthhee  FFiigguurree  11  
rreevveeaallss  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  8877%%  ooff  tthhee  ttoottaall  rreessppoonnddeenntt  
aacccceepptteedd  EEVVMM  aass  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’,,  wwhhiillee  oonnllyy  33%%  ooff  

tthhee  rreessppoonnddeennttss  ssaaiidd  ‘‘nnoott  vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’,,  22..22%%  ooff  
tthheemm  wweerree  ‘‘nnoott  ccoonnffiiddeenntt’’  oonn  tthhee  uussee  ooff  EEVVMM  mmaacchhiinnee  

aanndd  88%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeenntt  rreessppoonnddeedd  aass  ‘‘nneeuuttrraall..’’  
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FFiigguurree  22::  EEVVMM  aanndd  VVootteerr  EEdduuccaattiioonn    

  
TThhee  FFiigguurree  22  iiss  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  vvootteerr  

eedduuccaattiioonn  aatttteennddeedd  vveerrssuuss  nnoott  aatttteennddeedd  bbyy  vvootteerrss  oonn  
tthhee  uussee  ooff  eelleeccttrroonniicc  vvoottiinngg  mmaacchhiinneess..  IItt  iiss  cclleeaarrllyy  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ((9900..66%%))  ooff  tthhee  vvootteerrss  wwhhoo  
hhaavvee  ““aatttteennddeedd””  tthhee  vvootteerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  
pprrooggrraamm  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  

DDzzoonnggkkhhaagg  EElleeccttiioonn  OOffffiicceess  iinn  tthhee  2200  DDzzoonnggkkhhaaggss  
aacccceepptteedd  EEVVMM  mmaacchhiinnee  aass  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’  
ccoommppaarreedd  ttoo  7766..44%%  ooff  tthhee  ttoottaall  vvootteerrss  wwhhoo  hhaavvee  ‘‘nneevveerr  
aatttteennddeedd ’’  ppeerrssoonnaallllyy  ooff  aannyy  ssuucchh  pprrooggrraamm..  TThhiiss  
iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  vvootteerrss  wwhhoo  hhaavvee  aatttteennddeedd  ssuucchh  
aawwaarreenneessss  pprrooggrraamm  aanndd  hhaannddss  oonn  ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  
uussaaggee  hhaavvee  mmoorree  ccoonnffiiddeennccee  iinn  EEVVMMss  aanndd  ffoouunndd  tthheemm  
eeaassyy  ttoo  uussee  oonn  tthhee  ppoollll  ddaayy..  TThhee  hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  ooff  
vvootteerr  wwhhoo  ssaaiidd  ‘‘nnoott  uusseerr--ffrriieennddllyy’’  aanndd  ‘‘nneerrvvoouuss  ttoo  uussee ’’  
aarree  tthhee  oonnee  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  aatttteennddeedd  ssuucchh  vvootteerr  
eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  pprrooggrraamm  ccoonndduucctteedd  ssoo  ffaarr  
iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  NNoottaabbllyy,,  1155%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  wwhhoo  
hhaavvee  nnoott  aatttteennddeedd  tthhee  vvootteerr  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  oonnllyy  55%%  ooff  
ttoottaall  rreessppoonnddeenntt  wwhhoo  aatttteennddeedd  ssuucchh  pprrooggrraamm  ssaaiidd  
‘‘nneeuuttrraall//  nnoott  ssuurree..’’    

TThhee  ssttaattiissttiiccaall  aannaallyyssiiss  tteesstt  rreevveeaallss  tthhaatt  tthheerree  
iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aassssoocciiaattiioonn  eessttaabblliisshheedd  bbeettwweeeenn  tthhee  
vvootteerrss  eedduuccaattiioonn  aanndd  uussaaggee  ooff  EEVVMMss  ((aatt  pp  <<  00..0055)),,  
ffuurrtthheerr  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  mmoorree  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vvootteerr  
eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  pprrooggrraamm  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  
aatttteennddeedd  ppeerrssoonnaallllyy,,  tthhee  hhiigghheerr  tthhee  ccoonnffiiddeennccee,,  
rreessppeecctt  aanndd  rreeggaarrdd  ooff  tthhee  EEVVMM  aass  bbeeiinngg  uusseerr--ffrriieennddllyy..  

  
TTaabbllee  33::  UUssee  ooff  EEVVMM  MMaacchhiinnee  bbyy  SSeexx  

Sex 

Electronic Voting Machine  

Total 
Very 
User-

friendly 

Not 
User-

friendly 
Neutral 

Nervous 
to Use  

Male 87.1% 3.1% 7.5% 2.3% 100.0% 

Female 86.5% 3.0% 8.3% 2.1% 100.0% 

  

  
MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  aabboouutt  8877%%  ooff  aallll  mmaallee  aanndd  

8866..55%%  ooff  aallll  ffeemmaallee  rreessppoonnddeenntt  iinn  TTaabbllee  33  aacccceepptteedd  
tthhaatt  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy,,’’  wwhhiillee,,  88%%  ooff  
ffeemmaallee  aanndd  77..55%%  ooff  mmaallee  ssaaiidd  tthheeyy  aarree  ‘‘nneeuuttrraall,,’’  
ffoolllloowweedd  bbyy  33..11%%  ooff  mmaallee  aanndd  33%%  ooff  ffeemmaallee  wwhhoo  ssaaiidd  
EEVVMM  iiss  ‘‘nnoott  uusseerr--ffrriieennddllyy’’..  NNoottaabbllyy,,  tthhee  ddaattaa  ffuurrtthheerr  
iinnddiiccaatteess  tthhaatt  oonnllyy  22..33%%  ooff  mmaallee  aanndd  22..11%%  ooff  ffeemmaallee  
ssaaiidd  tthhaatt  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  ‘‘nneerrvvoouuss  ttoo  uussee..’’  

not user-
friendly 

very user-
friendly 

neutral 
nervous to 

use 
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FFiigguurree  33::  PPeerrcceenntt  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  UUssee  ooff  EEVVMMss  bbyy  AAggee  

  

TThhee  aannaallyyssiiss  rreevveeaallss  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ((mmoorree  
tthhaann  9900%%))  ooff  tthhee  ttoottaall  rreessppoonnddeennttss  uunnddeerr  tthhee  aaggee  
ccaatteeggoorriieess  ooff  ((ii))  2255--3344  yyeeaarrss;;  ((iiii))  3355--4444  yyeeaarrss;;  aanndd  ((iiiiii))  
4455--5544  yyeeaarrss,,  AALLLL  aacccceepptteedd  tthhaatt  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  ‘‘vveerryy  
uusseerr--ffrriieennddllyy’’..  TThhiiss  ccoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  bbeeccaauussee  mmaajjoorriittyy  
ooff  tthhee  vvootteerrss  uunnddeerr  tthheessee  aaggee  ccaatteeggoorriieess  hhaadd  tthhee  

hhiigghheesstt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  vvootteerr  ttuurrnnoouutt  bbootthh  iinn  PPaarrlliiaammeenntt  
aanndd  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  eelleeccttiioonnss,,  iinnddiiccaattiinngg  mmoorree  
eexxppeerriieennccee  aanndd  kknnoowwlleeddggee  iinn  vvoottiinngg  tthhrroouugghh  EEVVMM..  
NNoottaabbllyy,,  oonn  aavveerraaggee,,  aa  hhiigghh  ppeerrcceennttaaggee  ooff  
rreessppoonnddeennttss  ooff  AALLLL  ddiiffffeerreenntt  aaggee  ccaatteeggoorriieess  aacccceepptteedd  

tthhaatt  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  mmoorree  ‘‘uusseerr--ffrriieennddllyy’’..    
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nervous to use 3.7 1.4 0.6 3 1.3 5.6 4 

neutral 18.5 5 6.2 4.6 9.1 6.8 12.3 

very user-friendly 72.2 91 91.1 91 86.2 83 75.4 

not user-friendly 5.7 2.5 2 1.4 3.4 4.6 8.3 
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FFiigguurree  44::  EEVVMM  aanndd  PPllaaccee  ooff  RReessiiddeennccee  

  

  

  
  

TThhee  FFiigguurree  44  sshhoowwss  tthhaatt  aabboouutt  8877%%  ooff  rreessppoonnddeenntt  iinn  
tthhee  rruurraall  aarreeaa  aacccceepptteedd  tthhaatt  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  mmoorree  
‘‘uusseerr--ffrriieennddllyy’’  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  vvootteerrss  rreessiiddiinngg  iinn  
uurrbbaann  aarreeaass  ((7777%%))..  TThhiiss  iiss  nnoott  ssuurrpprriissiinngg  bbeeccaauussee  
vvootteerrss  iinn  tthhee  rruurraall  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  vvoottee  tthhrroouugghh  EEVVMM  
mmaacchhiinnee  tthhaann  vvootteerrss  iinn  tthhee  uurrbbaann  aarreeaass..  TThhiiss  iiss  
ffoolllloowweedd  bbyy  ((1188..44%%))  iinn  tthhee  uurrbbaann  wwhhoo  ssaaiidd  nneeuuttrraall  aanndd  
77..55%%  iinn  tthhee  rruurraall..  NNoottaabbllyy,,  44..44%%  ooff  tthhee  ttoottaall  rreessppoonnddeenntt  
iinn  uurrbbaann  ssaaiidd  EEVVMM  iiss  ‘‘nneerrvvoouuss  ttoo  uussee ’’  aanndd  aabboouutt  22..22%%  
iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass..  

TTaabbllee  44::  PPeerrcceenntt  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  EEVVMM  aanndd  EEdduuccaattiioonn  

Education 
Electronic Voting Machine 

Total 
very user-friendly not user-friendly neutral nervous to use 

No Education 88.7% 3.1% 5.7% 2.6% 100.0% 
Non Formal Education 91.1% 1.4% 7.5% 0.0% 100.0% 
Primary Education 91.1% 3.1% 4.8% 1.0% 100.0% 
Lower Secondary 86.5% 4.5% 6.8% 2.2% 100.0% 

Middle Secondary 70.2% 2.9% 23.7% 3.2% 100.0% 

Higher Secondary 77.5% 3.2% 16.7% 2.6% 100.0% 

College/ University 78.0% 4.5% 11.5% 6.1% 100.0% 

  
AA  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  ooff  aallll  ccoommppaarriissoonnss  ooff  

lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
rreessppoonnddeennttss  ((9911%%))  wwiitthh  nnoonn--ffoorrmmaall  eedduuccaattiioonn  aanndd  
pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  ssaaiidd  EEVVMM  iiss  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’,,  
ffoolllloowweedd  bbyy  nnoo  eedduuccaattiioonn  ((8888..77%%)),,  lloowweerr  sseeccoonnddaarryy  
((8866..55%%))  aanndd  ccoolllleeggee//uunniivveerrssiittyy  aatt  ((7788%%))..  MMoosstt  
ssuurrpprriissiinnggllyy,,  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ttoottaall  rreessppoonnddeennttss  wwhhoo  
ssaaiidd  tthhaatt  EEVVMM  iiss  uusseerr--ffrriieennddllyy  ddeeccrreeaasseedd  sshhaarrppllyy  aass  
tthhee  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonnaall  aattttaaiinnmmeenntt  iinnccrreeaasseess..  TThhiiss  

ccoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ffiirrssttllyy;;  bbeeccaauussee  ppeeooppllee  wwiitthh  hhiigghheerr  
eedduuccaattiioonnaall  bbaacckkggrroouunndd  aarree  ggeenneerraallllyy  ppoossttaall  vvootteerrss  
aanndd  ddoonn ’’tt  ggoo  iinn  ppeerrssoonn  ttoo  vvoottee  iinn  tthheeiirr  ppoolllliinngg  ssttaattiioonnss..  
SSeeccoonnddllyy,,  aass  mmaannyy  ooff  tthheemm  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  aatttteennddeedd  
tthhee  vvootteerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  hhaannddss--oonn--ttrraaiinniinngg  ssiinnccee  mmaannyy  
ooff  tthheemm  uussee  tthhee  ppoossttaall  bbaalllloott  ffaacciilliittiieess..  TThhiirrddllyy,,  
eexxppeerriieenncciinngg  oonnllyy  bbyy  wwaattcchhiinngg//  sseeeeiinngg  tthhrroouugghh  
mmeeddiiaa//nneewwss  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  pprroovviiddeedd  eennoouugghh  bbaasseess  
ffoorr  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  ttrruusstt..      
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AA  ssttaattiissttiiccaall  aannaallyyssiiss  aallssoo  rreevveeaallss  tthhaatt  tthheerree  iiss  
aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aassssoocciiaattiioonn  aatt  pp  <<  00..0055;;  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  
EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  ssiimmppllee  aanndd  eeaassyy  ttoo  uussee  eevveenn  bbyy  aa  
ccoommmmoonn  mmaann..  MMoorreeoovveerr,,  iitt  ffuurrtthheerr  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  vvootteerrss  
hhaavviinngg  nnoo  oorr  llooww  eedduuccaattiioonn  aanndd  rreessiiddiinngg  iinn  tthhee  rruurraall  

ppllaacceess  mmuusstt  hhaavvee  mmoorree  vvoottiinngg  eexxppeerriieennccee  ((iinn  ppeerrssoonn))  
tthhrroouugghh  EEVVMM  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  vvootteerrss  iinn  uurrbbaann  
aarreeaass,,  ggiivviinngg  mmoorree  aaddddeedd  ppooiinnttss  iinn  tteerrmmss  ooff  
ccoonnffiiddeennccee  aanndd  aacccceeppttiinngg  iitt  aass  bbeeiinngg  uusseerr--ffrriieennddllyy..    

  
FFiigguurree  55::  PPeerrcceenntt  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  EEVVMM  aanndd  OOccccuuppaattiioonn  

  

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  iinn  tthhee  FFiigguurree  55  tthhaatt  
tthheerree  aarree  nnoo  ssiiggnniiffiiccaannccee  ddiiffffeerreenncceess  wwhheenn  ccoommppaarreedd  
bbeettwweeeenn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  llaayyeerrss  ooff  ooccccuuppaattiioonn..  OOnn  

aavveerraaggee  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  vvootteerrss  ((8800--9900  ppeerrcceenntt))  ssaaiidd  
tthhaatt  EEVVMM  iiss  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthheeiirr  
ooccccuuppaattiioonnaall  bbaacckkggrroouunndd..  

  

  

  

  

Civil 
Servant 

Corporate 
Employee 

Private 
Sector 

Self 
Employed 

Local 
Elected 
Leaders 

Trainee/ 
Students 

Farmers 

very user-friendly 84.9 92.7 79.8 84.2 92.4 63.9 88.3 

not user-friendly 2.2 0 2.9 6 2.7 4.5 3 

neutral 9.8 7.3 15.1 8.8 4.9 29.3 6.4 

nervous to use 3.1 0 2.2 1 0 2.3 2.3 
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FFiigguurree  66::  VVoottee  iinn  LLGG  &&  PPaarrlliiaammeennttaarryy  EElleeccttiioonnss  

 

  
OOvveerrwwhheellmmiinnggllyy,,  tthhee  FFiigguurree  66  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  

mmoorree  tthhaann  9900%%  ooff  tthhee  ttoottaall  rreessppoonnddeenntt  wwhhoo  hhaavvee  
vvoottiinngg  eexxppeerriieenncceess  iinn  tthhee  rreeaall  eelleeccttiioonnss  tthhrroouugghh  EEVVMM  
aacccceepptteedd  iitt  aass  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’  ccoommppaarreedd  ttoo  5544..44%%  
ooff  tthhoossee  vvootteerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  vvootteedd  iinn  eelleeccttiioonn..  TThhiiss  
iinnddiiccaatteess  tthhaatt  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  mmoorree  vvoottiinngg  
eexxppeerriieennccee  tthhrroouugghh  EEVVMM  ffoouunndd  iitt  mmoorree  uusseerr--ffrriieennddllyy  
tthhaann  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  vvootteedd  tthhrroouugghh  EEVVMM..  

SSttaattiissttiiccaall  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwaass  eessttaabblliisshheedd  aatt  pp  <<  
00..0055,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  vvootteedd  iinn  22001111  
LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  eelleeccttiioonnss  aanndd  22001133  PPaarrlliiaammeennttaarryy  
eelleeccttiioonnss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  mmoorree  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  
aarree  ccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  EEVVMM  tthhaann  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  nneevveerr  

vvootteedd..

  
TTaabbllee  55::  PPeerrcceenntt  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  EEVVMM  aanndd  WWeeaalltthh  SSttaattuuss  

Wealth Status 
Electronic Voting Machine 

Total 
very user-friendly not user-friendly neutral nervous to use 

More comfortable 93.1% 0.8% 4.8% 1.2% 100.0% 

Equal 86.4% 3.6% 8.1% 2.0% 100.0% 

Less comfortable 83.1% 3.0% 9.7% 4.2% 100.0% 

 

TThhee  TTaabbllee  55  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  rreessppoonnddeenntt  
wwiitthh  ggoooodd  wweeaalltthh  ssttaattuuss  aappppeeaarrss  sslliigghhttllyy  ttoo  hhaavvee  
hhiigghheerr  uusseerr--ffrriieennddlliinneessss  ((9933%%))  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  
hhaavvee  mmooddeerraattee  ((8866..44%%))  aanndd  ppoooorr  wweeaalltthh  ssttaattuuss  ((8833%%))..  

NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  vveerryy  hhiigghh  
ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  ffrroomm  bbootthh  rriicchh  aanndd  
ppoooorr  bbaacckkggrroouunnddss  hhaavvee  aacccceepptteedd  tthhaatt  EEVVMM  mmaacchhiinnee  

iiss  vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy  aanndd  NNOOTT  nneerrvvoouuss  ttoo  uussee..  
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FFiigguurree  77::  UUssee  ooff  EEVVMM  MMaacchhiinnee  iinn  RReeggiioonn  

  
 

  

  
IItt  iiss  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  nnoottee  iinn  FFiigguurree  55  tthhaatt  iinn  

aallll  tthhee  tthhrreeee  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  aallmmoosstt  aallll  tthhee  
rreessppoonnddeennttss  aacccceepptteedd  tthhaatt  EEVVMM  iiss  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’..      

TThhee  eeaasstteerrnn  rreeggiioonn  ccoonnssiissttss  ooff  ((LLhhuueennttssee,,  

MMoonnggggaarr,,  PPeemmaa  GGaattsshheell,,  SSaammddrruupp  JJoonnggkkhhaarr,,  TTrraasshhiiggaanngg  aanndd  

TTrraasshhii  YYaannggttssee));;  tthhee  cceennttrraall  rreeggiioonn  ccoonnssiissttss  ((BBuummtthhaanngg,,  

DDaaggaannaa,,  GGaassaa,,  PPuunnaakkhhaa,,  SSaarrppaanngg,,  TTssiirraanngg,,  TTrroonnggssaa,,  WWaannggdduuee  

PPhhooddrraanngg  aanndd  ZZhheemmggaanngg));;  aanndd  tthhee  wweesstteerrnn  rreeggiioonn  ccoonnssiisstt  
((CChhhhuukkhhaa,,  HHaaaa,,  PPaarroo,,  SSaammttssee  aanndd  TThhiimmpphhuu))..  

TThheerree  wweerree  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  aaccrroossss  tthhee  
rreeggiioonn  iinn  tteerrmm  ooff  aacccceeppttiinngg  EEVVMM  mmaacchhiinnee  aass  mmoorree  
uusseerr--ffrriieennddllyy..  TThhee  cceennttrraall  rreeggiioonn  rreevveeaallss  sslliigghhttllyy  hhiigghheerr  
ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreessppoonnddeennttss  ((9900%%))  wwhhoo  ssaaiidd  EEVVMM  
mmaacchhiinnee  iiss  uusseerr--ffrriieennddllyy  tthhaann  eeaasstteerrnn  rreeggiioonn  ((8899..44%%))  
aanndd  wweesstteerrnn  rreeggiioonn  aatt  7799%%..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ‘‘uusseerr--
ffrriieennddllyy’’  ppeerrcceeppttiioonn  iiss  vveerryy  hhiigghh  ((7799--9900  ppeerrcceenntt))  
tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiitthh  ccoommmmoonn  aacccceeppttaannccee  ooff  

tthhee  EEVVMM  aass  ccoonnvveenniieenntt  aanndd  eeaassyy  ttoo  uussee..  
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FFiigguurree  88::  UUssee  ooff  EEVVMM  iinn  tthhee  2200  DDzzoonnggkkhhaaggss  

  

  

TThhee  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ssttaattiissttiiccaall  ffiinnddiinnggss  iinn  
FFiigguurree  88  iiss  tthhaatt  hhiigghh  ppeerrcceennttaaggee  ((aallll  mmoosstt  aallll  tthhee  
rreessppoonnddeenntt))  iinn  tthhee  2200  DDzzoonnggkkhhaaggss  aacccceepptteedd  tthhaatt  EEVVMM  
mmaacchhiinneess  aarree  eeaassyy  ttoo  uussee  aanndd  ffoouunndd  vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy  

HHoowweevveerr,,  tthheerree  wweerree  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  
ddiiffffeerreenncceess  aaccrroossss  DDzzoonnggkkhhaaggss  oonn  tthhee  lleevveell  ooff  tthheeiirr  
aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  EEVVMM  aass  eeaassyy  ttoo  uussee,,  ssiimmppllee  aanndd  
mmoorree  uusseerr--ffrriieennddllyy..  AAmmoonngg  tthhee  DDzzoonnggkkhhaaggss,,  tthhee  
hhiigghheesstt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreessppoonnddeennttss  ((mmoorree  tthhaann  9977%%))  
wwhhoo  aacccceepptteedd  EEVVMM  mmaacchhiinnee  aass  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy’’  aarree  
ffrroomm  GGaassaa  aanndd  WWaannggdduuee  PPhhooddrraanngg  DDzzoonnggkkhhaaggss  
rreessppeeccttiivveellyy..  TThhiiss  ccoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  bbeeccaauussee  tthhee  
hhiigghheesstt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  vvootteerr  ttuurrnnoouutt  bbootthh  iinn  NNaattiioonnaall  
CCoouunncciill  aanndd  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  eelleeccttiioonnss  22001133  wwaass  
ffrroomm  tthhee  GGaassaa  DDzzoonnggkkhhaagg..  MMoorreeoovveerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  
nnoottee  tthhaatt  LLuunnaannaa  GGeewwoogg  wwaass  ccoonnttrroolllleedd,,  aanndd  ssuurrvveeyy  
wwaass  nnoott  ccaarrrriieedd  oouutt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  llaacckk  ooff  aaddeeqquuaattee  
ttiimmee  aanndd  rreessoouurrccee,,  aalltthhoouugghh  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  
DDeemmkkhhoonngg  wwaass  ccoovveerreedd  tthhrroouugghh  ccoovveerraaggee  ooff  
KKhhaammaaeedd  GGeewwoogg..    

TThhee  CChhhhuukkhhaa,,  PPuunnaakkhhaa  aanndd  TThhiimmpphhuu  
DDzzoonnggkkhhaaggss  hhaavvee  tthhee  lloowweesstt  ppeerrcceennttaaggee  ((mmoorree  tthhaann  
7766%%)),,  wwhhoo  ssaaiidd  EEVVMM  iiss  ‘‘uusseerr--ffrriieennddllyy’’..  AAss  oobbsseerrvveedd  iinn  
FFiigguurree  88,,  aabboouutt  9955%%  ooff  rreessppoonnddeenntt  uunnddeerr  MMoonnggggaarr  
DDzzoonnggkkhhaagg  ssaaiidd  ‘‘vveerryy  uusseerr--ffrriieennddllyy,,’’  ffoolllloowweedd  bbyy  
DDzzoonnggkkhhaaggss  lliikkee  DDaaggaannaa,,  SSaarrppaanngg,,  TTrroonnggssaa  aanndd  
ZZhheemmggaanngg  ((mmoorree  tthhaann  9922%%))..  NNoottaabbllyy,,  mmoosstt  ooff  tthhee  
rreessppoonnddeennttss  ((8800--ttoo--8899  ppeerrcceenntt))  hhiigghhllyy  ccoonnssiiddeerr  EEVVMM  

mmaacchhiinnee  aass  eeaassyy  ttoo  uussee  aanndd  ffoouunndd  uusseerr--ffrriieennddllyy..  
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66..  CCoonncclluussiioonn  
TThhee  ssttuuddyy  ccoonncclluuddeess  tthhaatt  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  

ggeenneerraallllyy  sseeeenn  aass  aa  ttooooll  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  eelleeccttoorraall  
pprroocceessss  mmoorree  eeffffiicciieenntt  aanndd  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  ttrruusstt  iinn  iittss  
mmaannaaggeemmeenntt..  PPrrooppeerrllyy  iimmpplleemmeenntteedd  EEVVMM  ccaann  
iinnccrreeaassee  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  tthhee  bbaalllloott,,  ssppeeeedd  uupp  tthhee  
pprroocceessssiinngg  ooff  rreessuullttss  aanndd  mmaakkee  vvoottiinngg  ssiimmppllee..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  ccoonncclluuddeess  
tthhaatt  EEVVMM  iiss  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  aass  iitt  iiss  ppoorrttaabbllee,,  
ccoonnvveenniieenntt  ttoo  ccaarrrryy  aanndd  ssiimmppllee  ttoo  uussee..  TThhee  llooggiissttiiccss  
aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoossttss  aarree  rreedduucceedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy..  
CCoouunnttlleessss  bbaalllloott  bbooxxeess  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ffoorr  vvoottiinngg..  
LLaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  bbaalllloott  ppaappeerr  nneeeedd  nnoott  bbee  pprriinntteedd  tthhaatt  
wwoouulldd  hhaavvee  ootthheerrwwiissee  rreeqquuiirreedd  ccoonnssiiddeerraabbllee  ccoosstt  aanndd  
wwoorrkk  ooff  pprriinnttiinngg,,  ttrraannssppoorrttiinngg,,  ssttoorraaggee  ffaacciilliittyy  aanndd  
ccoouunnttiinngg  ppeerrssoonnnneell..  IItt  uusseess  bbaatttteerryy;;  tthheerreeffoorree,,  iitt  ccaann  bbee  
uusseedd  eevveenn  iinn  ppllaacceess  wwhheerree  tthheerree  iiss  nnoo  eelleeccttrriicciittyy  
ssuuppppllyy..    

MMoorreeoovveerr,,  tthhee  vvootteess  ccaann  bbee  ccaasstt,,  rreeccoorrddeedd  
aanndd  ccoouunntteedd  rreelliiaabbllyy  aanndd  ssppeeeeddiillyy  wwiitthh  mmiinniimmaall  sskkiillllss..  
IItt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  vveerriiffyy  tthhaatt  vvootteess  aarree  ccoorrrreeccttllyy  ccoouunntteedd  
yyeett  nnoo  oonnee  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  aannyy  
iinnddiivviidduuaall  vvootteedd..  IItt  lleeaaddss  ttoo  iinnccrreeaasseedd  vvootteerr  ttuurrnnoouutt  
aanndd  hhiigghh  ccoonnffiiddeennccee  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  tthhuuss  eennssuurriinngg  
FFrreeee,,  FFaaiirr  aanndd  DDeemmooccrraattiicc  eelleeccttiioonnss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  

FFiinnaallllyy,,  ggiivveenn  aallll  tthheessee  ppoossiittiivvee  aattttrriibbuutteess,,  
mmoorree  tthhaann  8877%%  ooff  tthhee  ttoottaall  rreessppoonnddeennttss  iinn  tthhee  2200  
DDzzoonnggkkhhaaggss  aacccceepptteedd  EEVVMM  mmaacchhiinneess  aass  ‘‘vveerryy  uusseerr--
ffrriieennddllyy,,’’  ffuurrtthheerr  ddeemmoonnssttrraattiinngg  tthhee  hhiigghh  lleevveell  ooff  
ccoonnffiiddeennccee  aanndd  ttrruusstt  ffoorr  ccoonnttrriibbuuttiinngg  aanndd  eennssuurriinngg  aa  
vviibbrraanntt  ddeemmooccrraaccyy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  
  

77..  JJoouurrnneeyy  
TThhee  vvoottiinngg  ssyysstteemm  ccaann  mmoosstt  eeaassiillyy  bbee  

iinnttrroodduucceedd  aanndd  ssttrreennggtthheenneedd  wwhheenn  tthheerree  iiss  ppoolliittiiccaall  
ccoonnsseennssuuss  aabboouutt  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  eelleeccttrroonniicc  vvoottiinngg  
ssyysstteemm..  FFeeww  ppoolliittiiccaall  aaccttoorrss  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  ooppppoossee  
eelleeccttrroonniicc  vvoottiinngg  ffoorr  mmaannyy  rreeaassoonnss,,  eeiitthheerr  iinn  pprriinncciippllee,,  
bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  rreeaall  tteecchhnniiccaall  ccoonncceerrnnss,,  oorr  
bbeeccaauussee  tthheeyy  ffeeaarr  tthhaatt  vvoottiinngg  tthhrroouugghh  EEVVMM  mmaacchhiinnee  iiss  
aann  aaddvvaannttaaggee  ffoorr  tthheeiirr  ooppppoonneennttss;;  oorr  bbeeccaauussee  tthheeyy  
bbeelliieevvee  tthhaatt  ootthheerr  ppaarrttiieess  mmaayy  rreecceeiivvee  mmoorree  ccrreeddiitt  ffoorr  
vvoottiinngg  tthhrroouugghh  EEVVMM  mmaacchhiinnee;;  oorr  jjuusstt  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoo  
nnoott  ttrruusstt  iinn  tthhee  iinnddeeppeennddeennccee  ooff  tthhoossee  iimmpplleemmeennttiinngg  
tthhee  ssyysstteemm..  FFaacciinngg  ssuucchh  ooppppoossiittiioonn,,  ssuucccceessssffuull  
ccoonnffiiddeennccee  bbuuiillddiinngg  mmaayy  bbee  ddiiffffiiccuulltt  oorr  iimmppoossssiibbllee..    

AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  ccoonncceerrnnss  ooff  tthhee  kkeeyy  ssoocciiaall  
aaccttoorrss,,  ssuucchh  aass  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
((NNGGOOss)),,  MMeeddiiaa  hhoouusseess,,  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  aanndd  tteecchhnniiccaall  
eexxppeerrttss  nneeeedd  ttoo  bbee  sseerriioouussllyy  ccoonnssiiddeerreedd,,  bbeeccaauussee  iitt  iiss  
iimmppoorrttaanntt  ttoo  hheeaarr  aanndd  aaddddrreessss  tthheeiirr  ccoonncceerrnnss  bbyy  
ccllaarriiffyyiinngg  mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiinngg  
wweeaakknneesssseess..  IInn  aaddddiittiioonnss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  
aarree  ddeeeemmeedd  iimmppoorrttaanntt  oonn  tthhee  ppaatthh  ooff  jjoouurrnneeyy  ttoowwaarrddss  
bbrriinnggiinngg  ttrruussttwwoorrtthhiinneessss  aanndd  iinnccoonncceeiivvaabbllee  
ddeemmooccrraattiicc  ssyysstteemm  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy::  

oo  RReeqquuiirreedd  aacccceeppttaannccee  ffrroomm  aallll  sseeccttoorrss  ooff  
ssoocciieettyy,,  bbuutt  ssoocciioo--ppoolliittiiccaall  aacccceeppttaannccee  ooff  iitt  
sshhoouulldd  rreeaalliissttiiccaallllyy  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  mmuucchh  
lloonnggeerr  ttoo  ffuullllyy  ttrruusstt  aanndd  hhaavvee  ccoonnffiiddeennccee  
bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  oowwnn  eexxppeerriieennccee  aanndd  
kknnoowwlleeddggee..  

oo  PPrreeppaarraattiioonnss  oorr  eennssuurriinngg  aa  ccoonnttiinnuueedd  
ssuuppppoorrttiivvee  ssoocciioo--ppoolliittiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  aa  
vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  
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iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  vvoottiinngg  pprroocceessss  tthhrroouugghh  
EEVVMM  mmaacchhiinnee  ffoorr  nnooww  aanndd  hheerreeaafftteerr..  

oo  MMaaiinnttaaiinn  aass  ssttaannddaalloonnee,,  wwiitthh  nnoo  nneettwwoorrkk  
ccoonnnneeccttiivviittyy  ttoo  eennssuurree  ttaammppeerr--pprrooooffnneessss..  

oo  MMoorree  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  aawwaarreenneessss  aatt  aallll  
lleevveellss  ooff  tthhee  kkeeyy  ppllaayyeerrss  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall  aarreennaa  
aass  wweellll  aass  wwiitthh  ootthheerr  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

oo  FFiinnaallllyy,,  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  cciivviicc  aanndd  vvootteerr  
eedduuccaattiioonn  ccaammppaaiiggnn  iiss  iimmppoorrttaanntt..  CCiittiizzeennss  
nneeeedd  ttoo  lleeaarrnn  mmoorree  tthhaann  ssiimmppllyy  hhooww  ttoo  ccaasstt  
tthheeiirr  vvootteess  eelleeccttrroonniiccaallllyy..  TThheeyy  aallssoo  nneeeedd  ttoo  
uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rraattiioonnaallee  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  EEVVMM  
mmaacchhiinnee  cchhooiiccee  aaddoopptteedd  aanndd  tthhee  

ttrruussttwwoorrtthhiinneessss  iinn  ppllaaccee  ooff  ppaappeerr--bbaasseedd  
vvoottiinngg  mmeetthhoodd..    

88..  AAcckknnoowwlleeddggeemmeenntt    
TThhee  aauutthhoorr  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eexxpprreessss  tthhee  mmoosstt  

ssiinncceerree  tthhaannkkss  aanndd  ggrraattiittuuddee  ttoo  tthhee  EElleeccttiioonn  
CCoommmmiissssiioonn  ooff  BBhhuuttaann  ffoorr  tthhiiss  ggrreeaatt  ooppppoorrttuunniittyy  
aaccccoorrddeedd,,  bbeessiiddeess  aallll  tthheeiirr  uunnppaarraalllleelleedd  ssuuppppoorrttss,,  
iinnccrreeddiibbllee  gguuiiddaannccee  aanndd  wwoonnddeerrffuull  ssuuppeerrvviissiioonn..  IItt  iiss  
mmyy  pplleeaassuurree  ttoo  eexxtteenndd  mmyy  ggrraatteeffuull  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  
tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  eexxtteennddeedd  tthheeiirr  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  
vvaalluuaabbllee  iinnssiigghhttss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ssoo  hheellppffuull  iinn  bbrriinnggiinngg  
tthhee  pprreesseenntt  sshhaappee  ooff  tthhiiss  ppaappeerr..  
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