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အင်းလျားေဘာဂေဗဒမှ ြပ စု သည်
ဇူ လိုင်၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ သေဘာထား“ဘယ်သကို မဲ
ေပးမှ ာလဲ”

အင်းလျားေဘာဂေဗဒအဖဲ က လာမယ့် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွ းေကာက်ပဲွမှာ မဲ ေပး

တာနဲ ့ ဆိုင်တဲ့ ြပည်သူ ေတွရဲ စိ တ်ပါဝင်စားမေတွကို ေမးြမန်းခဲ့ ပါတယ်။ ဒီ

ေလ့လာေမးြမန်းမေတွကို ပီ းခဲ့ တဲ့ ဇန်နဝါရီ လ ၂၀၂၀ ခု ှစ်မှာ ြပ လုပ်ခဲ့တာပါ။
ေြဖဆိုသူေတွရဲ သေဘာထားေတွကို လူမကွနယ
် က်ကတစ် ဆင့် ေကာက်ယူခဲ့တာ
ြဖစ် ပါတယ်။

သီတင်း

၂

ပတ်ေကျာ် တဲအ
့ ထိ

Google

ဆာေဗးမှတစ် ဆင့်

သေဘာထား များကို ေကာက်ယူခဲ့ ပီ း ေြဖဆိုသူ စုစုေပါင်း ၂၃၅ဦး ေြဖဆိုခဲ့ပါ
တယ်။ ေမးြမန်းခဲ့ တဲ့ ေမးခွ နး် လာေတွ ကို အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ေမးြမန်းခဲ့ ြခင်းြဖစ်

ပါတယ်။ အွနလ
် ိင
ု ်းမှ ေကာက်ယူခဲ့တာေ ကာင့် ေြဖဆိုသူ များရဲ ေနထိုင်ရာေဒသ
ေတွဟာ တိင
ု ်းေဒသ ကီးနဲ ြပည်
့
နယ် အများအြပားက ြဖစ် ခဲ့ပါတယ်။ အင်းလျား
ေဘာဂေဗဒရဲ

ဒီသေဘာထားေကာက်ယူမဟာ

ြပည်သူေတွအေနနဲ ့ လာမယ့်

အေထွေထွေရွ းေကာက်ပဲွ မှာ မဲ ေပးမယ့်သေဘာထား ဘယ်လို ှ ိ လဲဆိုတာကို သိ ှ ိ
ချင်တဲအ
့ တွက်

မည်သည့်ပါတီ၊

အဖဲ အစည်း

များကိုမှ

ကိုယ်စားမြပ ဘဲ

လွတ်လပ် တဲ့ ေလ့လာချက်တစ် ခုကို ြပ လုပ်ခဲ့တာ ြဖစ် ပါတယ်။ အကနအ
် ့ သက်

ေတွကိုလည်းေြပာဖိ လိပ
ု ါလိမ့်မယ်။ ဒီေလ့လာမက သက်ဆိုင်ရာေြဖဆိုသူ အုပ်စု
ေတွရဲ

ကိုယ်စားြပ မ၊

လမ် းြခံ မ၊

လံေ
ု လာက်တဲ့

နည်းစနစ် ပိုင်းဆိုင်ရာ

ြပင်ဆင်မပိုင်း

ေြမမျက် ှာသွင်ြပင်အရ

တိင
ု ်းတာမစတဲ ့ အြမင်သေဘာထား ေကာက်ယူမဆိုင်ရာ စ ်းစားချက်ေတွကို
အသံုးြပ ခဲ့ ြခင်းမ ှ ိ တဲအ
့ တွက်

အဆိုပါ

အတွင်း အကနအ
် ့ သက်အြဖစ် ှ ိ ေနမှာ ြဖစ် ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်ေတွကို ကိုး
ကား

အသံုးြပ သူများအေနနဲ ့ သတိချပ်

သံုးေစလိပ
ု ါတယ်။ယခု

ြပည်သ

သေဘာထားစစ် တမ် းကို Google Surveyမှတဆင့် ေကာက်ခံေနစ ်အတွင်း မ
ေမ ာ် လင့်

ထားေသာ

တံ ြပန်မအချ ိ ကိုလည်း

အင်းလျားေဘာဂေဗဒအေနနဲ ့

ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ပါတီ တစ် ခုခုကို ေဇာင်းေပး

ှပ်ေ ကာင်းေပး ေကာက်ခံ

သလားဆိုတဲ့ တံ ြပန်မ၊ အချက်အလက်များကို အကျ ိ းအြမတ် တစ် စံုတစ် ရာ
အတွက် သိမ်းဆည်းထားသလား၊ ေရွ းေကာက်ပဲွန ဲ ့ ပတ်သတ်တဲ့ မိ မိရဲ ကိုယ်ပိုင်
သေဘာထားကို ေဖာ် ထုတ်ရာမှာ က ပ
ု် ် တိရဲ အချက်အလက်လံြု ခံ ေရး အာမခံ

ချက်အေပ ယံု ကည်မ အားနည်းတာေတွေ ကာင့် ြဖစ် ေပ လာတဲ ့ တံ ြပန်မေတွ
အစ ှ ိ သြဖင့် အင်းလျားေဘာဂေဗဒက ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိပ
ု ဲ ြဖစ် ြဖစ်
အင်းလျားေဘာဂေဗဒက ၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲွအေပ

ြပည်သ သေဘာထား

စစ် တမ် းကို ု ိ း ု ိ းသားသား ေကာက်ခံခဲ့ ပီ း ေကာက်ယူရ ှ ိ ထားတဲ ့ အချက်အလက်

ေတွကို ေလ့လာဆန်းစစ် ခဲ့ပါတယ်။ အင်းလျား ေဘာဂေဗဒက ေြဖဆိုသူ လူ ကီး
မင်းများရဲ ပုဂိ လ်ေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် လံြု ခံ မကို အြပည့်အဝ
ကာကွယ် ပီ း ေလ့လာေတ ှ ိ ချက်များကို ယခု ထုတ်ြပန်လိက
ု ်ပါ ပီ ။
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ရလဒ်

သေဘာထား ရလဒ်ေတွကို ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ပံုေတွန ဲ ့
ယှ ်တဲေ
ွ လ့လာ င
ုိ ်ပါတယ်။ ဒီေလ့လာမမှာ ေြဖဆိုသူ

စုစုေပါင်း ၂၃၅ေယာက် ဝင်ေရာက်ေြဖဆို ကပါတယ်။
ဘယ်အရပ် ေဒသမှာ ေနထိုင် ကတဲ ့ သူေတွလဲဆိုတာ

ကို ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ပံုကေန ြမင်ေတ င
ုိ ်ပါတယ်။

သေဘာထားေကာက်ယူမကို ဝင်ေရာက်ေြဖဆို ကတဲ ့
သူများအနက် အများဆံုးကေတာ့ ရန်ကုနတ
် ိင
ု ်းေဒသ

ကီးက ြဖစ် ပါတယ်။ အေရအတွက်အားြဖင့် ၁၄၉ ဦး
ှ ိ ပါတယ်။

ဒုတိယ

ေြဖဆိုသူအများဆံုးက

မ ေလးတိင
ု ်းေဒသ ကီး ကပါ။ ေြဖဆိုတဲသ
့ ူ စုစုေပါင်း
၁၉ ဦး ှ ိ ပါတယ်။ ဒီေြဖဆိုမမှာ အမျ ိ းသား ၁၅၅ဦး၊

အမျ ိ းသမီ း ၇၃ဦးနဲ ့ကျန်တာကေတာ့ “အြခား” ေြဖဆို
သူ

များြဖစ် ပါတယ်။

ေြဖဆိုသူများရဲ

အဆိုပါ

အချက်အလက်များကို ဇယား (၁) မှာ ြမင်ေတ င
ုိ ်ပါ

တယ်။ ပံု (၂) တွင် ြပထားသည့်အတိင
ု ်း ကျား၊ မ ေြဖ

ဆိုသူ ကွဲြပား က ြခင်းအေပ မူတည် ပီ း၊ ဆ မဲ ေပး
ကမည့်ပံုကို

သူများတွင်
ေလာင်း

ေလ့လာရာတွင်
ပါတီန ဲ ့

အမျ ိ းသမီ း

ဝင် ပိ င်တဲ့

ေြဖဆို

ကိုယ်စားလှယ်

ှစ်ခုလံးု ကို ကည့်၍ မဲ ေပးသင့်ေ ကာင်း ၄၇

ရာခို င် ှ န်းက ေြဖဆို ကပါတယ်။
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ပါတီ ကို ကည့ ် ပီ းမဲေပး
မလား?

လူ ပုဂိ လ်

ကည့ ် ပီ းမဲေပးမလား

ေြဖဆိုသူ(အမျ ိ းသား)များရဲ ရာခို င် ှ န်း တစ် ဝက်နးီ ပါးက ေြဖဆိုသူ(အမျ ိ းသမီ း)များ
လို င
ုိ ်ငံေရးပါတီန ဲ ့ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကို ကည့်၍ မဲ ေပးမယ်လိ ေြဖဆိုထားပါ
တယ်။ သိေသာ် အမျ ိ းသား ေြဖဆိုသူ များ အားလံးု ရဲ သံုးပံု တစ် ပံုကေတာ့ ပါတီကို
ကည့် ပီ း ဆ မဲ ေပးမယ်လိ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိဘ
ု ဲ ြဖစ် ြဖစ် ကျား၊ မ ေြဖဆိုသူ ကားမှာ
လည်း ၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်မှာ မဲ ေပးမယ်ဆိုရင် ပါတီကိုလည်း ကည့်ရမှာ ြဖစ် သလိ၊ု
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကိုလည်း ကည့်ရမယ်လိ ဆိုထားတာကို ေတရမှာ ြဖစ် ပါတယ်။
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ပံု (၃)

ရန်ကုန-် ၄၈%

"မဲ ထည့မ
် ယ်ဆိုရင် ပါတီ ကို

based on the
individual
17.2%

လည်း ကည့သ
် င့်သလို၊ ကိုယ်
စာလှယ်ကိုလည်း ကည့ရ
်
မယ်"

both
48.5
%

based on the
party
34.3%

တိင
ု ်းေဒသ ကီးနဲ ြပည်
့
နယ် ေတွကေန ေြဖဆိုသူေတွရဲ ေရွ းေကာက် ပွဲ အြမင်သေဘားထား ြဖစ် တဲ့ ၂၀၂၀ အေထွေထွ
ေရွ းေကာက်ပဲွမှာ ဆ မဲ ေပးတဲ ့ အခါ

င
ုိ ်ငံေရးပါတီကိုဘဲ အဓိ ကထား ပီ း မဲ ေပးဖိ စ ်းစားသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပါတီ

ထက် လူပုဂိ လ်အေပ မှာ စ ်းစား ပီ း မဲ ေပးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အဲ ဒ
့ ီ့ ၂ခု လံးု ကို စ ်းစား ပီ း ဆ မဲ ေပး ကမလားဆို ပီ း
ေမးြမန်းခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလိေ
ု မးခွ နး် ေတွကို ေမးရတယ်ဆိုတာကလည်း လက် ှ ိ ြပည်တင
ွ ်း ပါတီ င
ုိ ်ငံေရးအေြခအေနမှာ
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းေတွ အေနနဲ ပါတီ
့
ရဲ စွမ်းေဆာင်ခဲ့မများေ ကာင့် (တစ် ဦးချင်း၏ င
ုိ ်ငံေရးစွမ်းေဆာင် င
ုိ ်မထက်)

လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွ းချယ်ြခင်းခံ ခဲ့ ကသူများ ှ ိ ေ ကာင်း ေြပာဆိုသံများ ၂၀၁၅ ေရွ းေကာက်ပဲွ အလွန ်
မှာ ပွတ်ေလာ ု ိ က်ခဲ့ပါတယ်။

ဒီလိအ
ု ေြခအေနက ေနာက်လာမယ် ၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲွမှာေရာ ဘယ်လို အေြပာင်းအလဲြဖစ် င
ုိ ်မလဲ (မေြပာင်းလဲ
တာလဲ ြဖစ် င
ုိ ်ပါတယ်)ဆိုတာကို အေပ ယံ ေလ့လာခဲ့ ြခင်းသာ ြဖစ် ပါတယ်။

ေြဖဆိုသူ အများဆံုးြဖစ် တဲ့ ရန်ကုနက
် သူေတွကေတာ့ လူပုဂိ လ် ှင်ပ
့ ါတီ ှစ်ခုလံးု ကို ကည့် ပီ းမှ ဆ မဲ ေပး ကမယ်လိ
ဆို ကပါတယ်။ အဲ လိေ
ု ြဖတာ ရန်ကုနက
်
စုစုေပါင်း ေြဖဆိုတဲသ
့ ူရဲ ၄၈.၅ ရာခို င် ှ န်းြဖစ် ပါတယ်။
ကည့် ပီ း ဆ မဲ ေပးမယ်ဆိုတာကေတာ့ ၃၄.၃ ရာခို င် ှ န်းပါ။ ၁၇.၂ ရာခို င် ှ န်းကေတာ့
ကသူေတွရဲ အေြခအေနကို ကည့် ပီ း ဆ မဲ ေပးမယ်ဆို တဲ ့ သေဘာြဖစ် ပါတယ်။
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အဆိုပါေမးခွ နး် ကို ေြဖဆို ကတဲ ့ ေြဖဆိုသူေတွရဲ ပညာေရးေနာက်ခံကို ေဖာ် ြပပါပံုတင
ွ ် ြမင်ေတ င
ုိ ်ပါတယ်။ ပံု

ကေတာ့ ရန်ကုနတ
် ိင
ု ်းေဒသ ကီးကေန ေြဖဆို ကတဲသ
့ ူေတွ ြဖစ် ပါတယ်။ ဒါေ ကာင့် ရန်ကုနတ
် ိင
ု ်းေဒသ ကီးရဲ ရလဒ်
ကို

ေကာက် တ
ု ်ေဖာ် ြပရြခင်းြဖစ် ပါတယ်။

အတန်းပညာကွဲြပား ကေသာ် လည်း

ဆ မဲ ထည့်တဲ့

အခါကျရင်

င
ုိ ်ငံေရးပါတီကိုေရာ၊ အဆိုပါ ပါတီမှာ ဝင်ေရာက်ယှ ် ပိ င် ကတဲ ့ လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းေတွေရာ ှစ်ခု

လံးု ကည့်သင့်ပါတယ်လိ ေြဖဆို ကတဲ ့ အေရအတွက်က အများဆံုးြဖစ် ပါတယ်။ ဘဲ လွနအ
် တန်းပညာ ှ ိ တဲ့ ေြဖဆို
သူများထဲတင
ွ ် အနည်းဆံုး အေရအတွက်ကေတာ့ ဝင်ေရာက်ယှ ် ပိ င် ကတဲ ့ တစ် ဦးချင်းကို သိပ်မ ကည့်သင့်ဘူးလိ

ဆို ကပါတယ်။ စုစုေပါင်းမှာ အဆိုပါအေြဖကို ေြဖဆိုတဲ့ ဘဲ လွနေ
် ြဖဆိုသူ ၁၁ ရာခို င် ှ န်း ှ ိ ပါတယ်။ ဘယ်လိဘ
ု ဲ
အတန်းပညာကွဲြပားေနပါေစ လာမယ့် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွ းေကာက်ပဲွမှာ ဆ မဲ ေပး က မယ့်သူေတွက ဒီေလ့လာ
မအရေတာ့ ပါတီေရာ၊ လူပုဂိ လ်ေရာ ကည့် ပီ း မဲ ထည့်မယ့်သေဘာပါ။

ေြဖဆိုသူေတွရဲ အလုပ်အကိုင်ေတွကို တင်ြပရမည်ဆိုပါက အများစုက ဖံ ဖိ းေရးလုပ်ငန်းေတွမှာ အလုပ်လပ
ု ် ကိုင်

ေန ကတဲ ့ သူေတွြဖစ် ပါတယ်။ ဒုတိယအများဆံုးအေနနဲ ့ တကသိုလ်ေကျာင်းသားေတွ ြဖစ် က ပီ း တတိယအများ

ဆံုးအေနနဲကေတာ့
့
ကုမဏီဝန်ထမ် းေတွ ြဖစ် ကပါတယ်။ ၎င်းတိရဲ ေြဖဆိုမ ရာခို င် ှ န်းကို ေဖာ် ြပရမယ်ဆိုရင်
ရာခို င် ှ န်း အများဆံုးကေတာ့ ၂၄.၃ ရာခို င် ှ န်းနဲ ဖံ
့ ဖိ းေရးလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်ေနသူေတွ ြဖစ် ပီ း၊
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ဒုတိယအများဆံုးြဖစ် တဲ့ ၂၀ ရာခို င် ှ န်းကေတာ့ တကသိုလ်ေကျာင်းသားေတွ
ြဖစ် ပါတယ်။ တတိယ အများဆံုးြဖစ် တဲ့ ေြဖဆိုသူေတွကေတာ့ ကုမဏီဝန်ထမ် း
ေတွြဖစ် ကပါတယ်။

ေြဖဆိုသူအားလံးု ရဲ

ဇယားမှာြမင်ေတ င
ုိ ်ပါတယ်။

အလုပ်အကိုင်ေတွကို

ေဖာ် ြပပါ

ေြဖဆိုသူေတွရဲ အလုပ်အမျ ိ းစားေတွန ဲ ့ ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွ း ေကာက်ပဲွမှာ
ဆ မဲ ေပး ကမယ့်

အေြခ

အေနကို

ေမးြမန်း ကည့်ရာ

တကသိုလ်က

ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမေတွန ဲ ့ ကိုယ်ပိုင်လပ
ု ် ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ သူေတွက ၎င်းတိ

အေနနဲ ့ ေရွ းေကာက်ပဲွမှာ ဆ မဲ ေပးတဲအ
့ ခါ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းနဲ ့ င
ုိ ်ငံေရး
ပါတီ

ှစ်မျ ိ းစလံးု ကို ကည့် ပီ း

မဲ ထည့်သင့်တယ်ဆိုတာကို

မေထာက်ခံတဲ့

သေဘာ ှ ိ ပါတယ်။ တကသိုလ် ေကျာင်းဆရာ၊ ေကျာင်းဆရာမေတွအေနနဲ ့
ေရွ းေကာက်ပဲွ ဝင်ေရာက်ယှ ် ပိ င်မည့်သူထက် ပါတီကို အဓိ ကထား ပီ း ကည့်

သင့်တယ်လိ အများစုက ေြဖဆိုထားပါတယ်။ ရာခို င် ှ န်းအားြဖင့်ေြပာရရင်

ေြဖဆိုသူ တကသိုလ်ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမ ၇၁ ရာခို င် ှ န်းက လာမည့် ၂၀၂၀
ေရွ းေကာက်ပဲွမှာ ဆ မဲ ထည့်တဲအ
့ ခါ င
ုိ ်ငံေရးပါတီကို ကည့်သင့်တယ်လိ ေြဖ
ဆို ကပါတယ်။ သုေတသန အလုပ်လပ
ု ် ကိုင်တဲ့ ေြဖဆိုသူေတွအေနနဲ ့ ၎င်းတိ
အေနနဲ ့

ဆ မဲ ကိုထည့်ဖိ

စ ်းစားတဲအ
့ ခါ

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းေတွရဲ

အေြခအေနေတွကိုလည်း ကည့်သင့်သလိ၊ု ၎င်းတိဝင် ပိ င်တဲ့

င
ုိ ်ငံေရးပါတီကို

လည်း ကည့်သင့် တယ်လိ ေြဖဆို ကတယ်။ အဆိုပါ အေြဖကို ေြဖဆို ကတဲ ့
ရာခို င် ှ န်းကေတာ့ သုေတသန အလုပ် လုပ်ကိုင် ကတဲ ့ ေြဖဆိုသူ စုစုေပါင်းရဲ
၇၀ ရာခို င် ှ န်းက ေြဖဆိုတာြဖစ် ပါတယ်။
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2020 မှာ ဘယ်ပါတီကို မဲေပး
ကမလဲ
ပံု ( ၆ ) ဘယ် ပါတီ ကို မဲ ေပး ကမလဲ (n=138, ရန်ကု န ် ေြဖဆို သူ )
National League for Democracy (NLD)

74.4%

People's Pioneer Party (PPP)

5.8%

People's Party

3.6%

Arakan National Party

3.6%

No Vote

3.6%

Union Solidarity and Development Party

2.2%

Shan Nationalities League for Democracy

1.4%

Kachin State People Party

1.4%

NLD: 74.4%

PPP: 5.8%

PP: 3.6%

ANP: 3.6%

No Vote: 3.6%

Union Betterment Party

0.7%

New National Democratic Party

0.7%

National Democratic Force

0.7%

Mon Unity Party

0.7%
0
%

20
%

40
%

60
%

80
%

ဤေလ့လာမမှာ ဝင်ေရာက်ေြဖဆို ကတဲ ့ သူေတွအ ကား အလုပ်အကိုင် ေနာက်ခံအေ ကာင်းအရင်း ကွဲေသာ် လည်း အများစု

က လာမည့် ၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲွမှာ ၎င်းတိအေနနဲ ့ ဆ မဲ ထည့်တဲအ
့ ခါ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ရဲ အေြခအေနနဲ ့ ၎င်းဝင်
ပိ င်တဲ့

င
ုိ ်ငံေရးပါတီကို ကည့်ဖိလိတ
ု ယ်လိ ဆို ကပါတယ်။ အြခားေသာ အလုပ်အကိုင် ကွဲြပားသူများအေနနဲ ေအာက်

ေဖာ် ြပပါ ပံုမှတစ် ဆင့် ဘယ်အချက်ေတွေပ မူတည် ပီ း ၎င်းတိ၏ ဆ မဲ ကို ထည့် ကမလဲဆိုတာ ြမင်ေတ င
ုိ ်မှာ ြဖစ် ပါ

တယ်။ ဒီေမးခွ နး် ကို ေြဖဆို ကတဲ ့ နမူနာ အေရအတွက်ကေတာ့ ၂၃၄ ဦးြဖစ် ပါတယ်။ ပံု (၆) ကေတာ့ ရန်ကုနတ
် ိင
ု ်းကေန
ေြဖဆို ကသူေတွ ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွ းေကာက်ပဲွမှာ ဘယ်ပါတီကို မဲ ထည့် ကမလဲ ဆိုတာကို ေကာက် တ
ု ် ေဖာ် ြပတဲ ့ ပံု

ြဖစ် ပါတယ်။ ဒီေမးခွ နး် မျ ိ းကေတာ့ ထိလယ
ွ ် ှ လယ
ွ ်ြဖစ် ပီ း အြငင်းပွားေစတဲ ့ ေမးခွ နး် မျ ိ းလဲြဖစ် ပါ တယ်။ ဘယ်လိပ
ု ဲ
ြဖစ် ြဖစ် ေြဖဆိုသူ စုစုေပါင်းရဲ

၇၄.၄ ရာခို င် ှ န်းကေတာ့ အမျ ိ းသားဒီမိုကေရစီ အဖဲ ချ ပ် ကို မဲ ထည့် ကမယ်လိ ဆို ကပါ

တယ်။ ဒုတိယအများဆံုး ေြဖဆို ကတာကေတာ့ ြပည်သ ေ ှ ေဆာင်ပါတီပါ၊ ရာခို င် ှ န်းအားြဖင့်ေတာ့ ၅.၈ ရာခို င် ှ န်းြဖစ်
ပါတယ်။ တတိယအများဆံုးကေတာ့ ြပည့်သပါတီန ဲ ရခိ
့ ု င်အမျ ိ းသားပါတီြဖစ် ပါတယ်။
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ပို ပီ းစိ တ်ဝင်စားဖိ ေကာင်းတဲ ့ ရာခို င် ှ န်းတစ် ခု ကေတာ့ ၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲွမှာ မဲ မထည့်ဘူးဆို ပီ း ေြဖဆိုထားတဲ ့
အုပ်စုပဲြဖစ် ပါတယ်၊ ရာခို င် ှ န်း အားြဖင့် ေြဖဆိုသူ စုစုေပါင်းရဲ ၃.၆ ရာခို င် ှ န်း ှ ိ ပါတယ်။ ပံုမှာ ြပထားတဲ ့ ေမးြမန်း
ရလဒ်ေတွအေတွအေပ ပါတီ၊ လူပုဂိ လ်ေနာက်ခံ အစွဲအလမ် းနဲ အြငင်
့
းပွား ဖွယ်ြဖစ် ေစ င
ုိ ်ပါတယ်။ ေရွ းေကာက်ပဲွ မ

တိင
ု ်ခင် ေရွ းေကာက်ပဲွရလဒ်ေတွကို ခနမ
် ့ ှနး် တဲအ
့ ခါ ထွက်လာတဲ ့ အမှနတ
် ကယ်ရလဒ်ေတွက မတူ င
ုိ ်သလိ၊ု ခန်
မှနး် ချက်ေတွကလည်း

ထည့်သွင်းစ ်းစားတဲ ့

သိေသာ် လည်း ြပည်သူေတွကေတာ့

င
ုိ ်ငံေရးဆ

ကိနး် ှ င်ေတွေပ

မူတည် ပီ း

အြငင်းပွားဖွယ်ေတွြဖစ် ပါတယ်။

ဘယ်လို ှ ိ တယ်ဆိုတာကို၊ ဒီအေပ ယံေလ့လာမကေန လ ပ် တစ်

ြပတ် ြမင်ေတ င
ုိ ်ပါ တယ်။ ၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲွမှာ ဘယ်ပါတီေတွ ဘယ်လတ်ေတာ် မှာ မဲ ဘယ်ေလာက် ရမလဲဆိုတာ
ကေတာ့ ၂၀၂၀ ဝ
ုိ င်ဘာလမှာ အေြဖသိရပါလိမ့်မယ်။
ယခု လုိ

ြပည်သသေဘာထားစစ် တမ် း

ထုတ်ေဝ ုိင်ဖိ

အပင်ပန်းခံ

ကိ းစားအားထုတ်ေပးခဲ့ ကတဲ့

အင်းလျား

ေဘာဂေဗဒ ုိင်ငံေရးသု ေတသနအဖဲ အဖဲ ဝင်များနဲ ့စစ် တမ် း ေြဖဆို သူလူ ကီ းမင်းများ ကို ေကျးဇူ းတင် ှ ိ ပါတယ်။
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ABOUT
INYA ECONOMICS
Inya

Economics

is

an

independent

research

organization,

especially emphasizing the development of the Myanmar economy
as

well

founded

as

policy

to

be

stakeholders

in

and
able

the

academic
to

progress.

support

economy

with

Inya

economic
our

Economics
researchers

economic

was
and

research

and

discussions.
It is fortifying policy consideration and evidence-based research to
the

policymakers,

government

and

non-profit

and

profit

organizations, which intends to the prosperity of the development
of the public and private sector.For that purposes,

Inya Economics has been implementing the two major programs:
- Research and Advocacy Program
- and Private Sector Development Program

Inya Economics has published the Inya Economic Journal, which
was

based

on

academic,

twice

a

year.

Besides,

bulletins

and

articles related to development issues in Myanmar are published
occasionally.

www.inyaeconomics.com

inyaeconomics@gmail.com.

