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၂၀၂၀ သေဘာထား“ဘယ်သ�ကုိ မဲ
ေပးမှာလဲ”

အင်းလျားေဘာဂေဗဒအဖ�ဲက လာမယ့် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွမှာ မဲေပး
တာနဲ ့ ဆုိင်တဲ ့ ြပည်သူ ေတရဲွ� စိတ်ပါဝင်စားမ�ေတကုိွ ေမးြမနး်ခ့ဲပါတယ်။ ဒီ
ေလလ့ာေမးြမနး်မ�ေတကုိွ �ပီးခ့ဲတဲ ့ ဇနန်ဝါရီလ ၂၀၂၀ ခု�ှစ်မှာ ြပ�လပ်ုခ့ဲတာပါ။
ေြဖဆုိသူေတရဲွ� သေဘာထားေတကုိွ လမူ�ကွနယ်က်ကတစ်ဆင့် ေကာက်ယူခ့ဲတာ
ြဖစ်ပါတယ်။ သီတင်း ၂ ပတ်ေကျာ်တဲအ့ထိ Google ဆာေဗးမှတစ်ဆင့်
သေဘာထား များကုိ ေကာက်ယူခ့ဲ�ပီး ေြဖဆုိသူ စုစုေပါင်း ၂၃၅ဦး ေြဖဆုိခ့ဲပါ
တယ်။ ေမးြမနး်ခ့ဲတဲ ့ေမးခွနး်လ�ာေတ ွကုိ အဂ�လိပ်ဘာသာြဖင့် ေမးြမနး်ခ့ဲြခင်းြဖစ်
ပါတယ်။ အနွလိ်င်ုးမှ ေကာက်ယူခ့ဲတာေ�ကာင့် ေြဖဆုိသူ များရဲ� ေနထုိင်ရာေဒသ
ေတဟွာ တိင်ုးေဒသ�ကီးနဲ ့�ြပည်နယ် အများအြပားက ြဖစ်ခ့ဲပါတယ်။ အင်းလျား
ေဘာဂေဗဒရဲ� ဒီသေဘာထားေကာက်ယူမ�ဟာ ြပည်သူေတအွေနနဲ ့ လာမယ့်
အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ မှာ မဲေပးမယ့်သေဘာထား ဘယ်လိ�ိှုလဲဆုိတာကုိ သိ�ိှ
ချင်တဲအ့တက်ွ မည်သည့်ပါတီ၊ အဖ�ဲအစည်း များကုိမှ ကုိယ်စားမြပ�ဘဲ
လတ်ွလပ်တဲ ့ ေလလ့ာချက်တစ်ခုကုိ ြပ�လပ်ုခ့ဲတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အကန ့အ်သက်
ေတကုိွလည်းေြပာဖိ�  လိပုါလိမ့်မယ်။ ဒီေလလ့ာမ�က သက်ဆုိင်ရာေြဖဆုိသူ အပ်ုစု
ေတရဲွ� ကုိယ်စားြပ�မ�၊ ေြမမျက်�ှာသွင်ြပင်အရ လ�မ်းြခံ�မ�၊ လံေုလာက်တဲ့
တိင်ုးတာမ�စတဲ ့ အြမင်သေဘာထား ေကာက်ယူမ�ဆုိင်ရာ စ�်းစားချက်ေတကုိွ
အသုံးြပ�ခ့ဲြခင်းမ�ိှတဲအ့တက်ွ အဆုိပါ နည်းစနစ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ြပင်ဆင်မ�ပုိင်း
အတင်ွး အကန ့အ်သက်အြဖစ် �ိှေနမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်ေတကုိွ ကုိး
ကား အသုံးြပ�သူများအေနနဲ ့ သတိချပ် သုံးေစလိပုါတယ်။ယခု ြပည်သ�
သေဘာထားစစ်တမ်းကုိ Google Surveyမှတဆင့် ေကာက်ခံေနစ�်အတင်ွး မ
ေမ�ာ်လင့် ထားေသာ တံ� �ြပနမ်�အချ�ိကုိလည်း အင်းလျားေဘာဂေဗဒအေနနဲ ့
ရင်ဆုိင်ခ့ဲရပါတယ်။ ပါတီ တစ်ခုခုကုိ ေဇာင်းေပး �ှပ်ေ�ကာင်းေပး ေကာက်ခံ
သလားဆုိတဲ ့ တံ� �ြပနမ်�၊ အချက်အလက်များကုိ အကျ�ိးအြမတ် တစ်စုံတစ်ရာ
အတက်ွ သိမ်းဆည်းထားသလား၊ ေရွးေကာက်ပဲွနဲ ့ ပတ်သတ်တဲ ့ မိမိရဲ� ကုိယ်ပုိင်
သေဘာထားကုိ ေဖာ်ထုတ်ရာမှာ က��်ပ်ုတိ� ရဲ� အချက်အလက်လံြုခံ�ေရး အာမခံ
ချက်အေပ� ယုံ�ကည်မ� အားနည်းတာေတေွ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာတဲ ့ တံ� �ြပနမ်�ေတွ
အစ�ိှသြဖင့် အင်းလျားေဘာဂေဗဒက ရင်ဆုိင်ခ့ဲရပါတယ်။ ဘယ်လိပဲုြဖစ်ြဖစ်
အင်းလျားေဘာဂေဗဒက ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွအေပ� ြပည်သ� သေဘာထား
စစ်တမ်းကုိ �ုိး�ုိးသားသား ေကာက်ခံခ့ဲ�ပီး ေကာက်ယူရ�ိှထားတဲ ့အချက်အလက်
ေတကုိွ ေလလ့ာဆနး်စစ်ခ့ဲပါတယ်။ အင်းလျား ေဘာဂေဗဒက   ေြဖဆုိသူ လ�ူကီး
မင်းများရဲ� ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက် လံြုခံ�မ�ကုိ အြပည့်အဝ
ကာကွယ်�ပီး ေလလ့ာေတ��ိှချက်များကုိ ယခု ထုတ်ြပနလိ်က်ုပါ�ပီ။
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ရလဒ်
သေဘာထား ရလဒ်ေတကုိွ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုံေတနွဲ ့

ယှ�်တွဲေလလ့ာ�ိင်ုပါတယ်။ ဒီေလလ့ာမ�မှာ ေြဖဆုိသူ

စုစုေပါင်း ၂၃၅ေယာက် ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိ�ကပါတယ်။

ဘယ်အရပ်ေဒသမှာ ေနထုိင်�ကတဲ ့ သူေတလဲွဆုိတာ

ကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုံကေန ြမင်ေတ��ိင်ုပါတယ်။

သေဘာထားေကာက်ယူမ�ကုိ ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိ�ကတဲ့

သူများအနက် အများဆုံးကေတာ ့ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ

�ကီးက ြဖစ်ပါတယ်။ အေရအတက်ွအားြဖင့် ၁၄၉ ဦး

�ိှပါတယ်။ ဒတိုယ ေြဖဆုိသူအများဆုံးက

မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး ကပါ။ ေြဖဆုိတဲသူ့ စုစုေပါင်း

၁၉ ဦး�ိှပါတယ်။ ဒီေြဖဆုိမ�မှာ အမျ�ိးသား ၁၅၅ဦး၊

အမျ�ိးသမီး ၇၃ဦးနဲ ့ ကျနတ်ာကေတာ ့“အြခား” ေြဖဆုိ

သူ များြဖစ်ပါတယ်။ ေြဖဆုိသူများရဲ� အဆုိပါ

အချက်အလက်များကုိ ဇယား (၁) မှာ ြမင်ေတ��ိင်ုပါ

တယ်။ ပုံ (၂) တင်ွ ြပထားသည့်အတိင်ုး ကျား၊ မ ေြဖ

ဆုိသူ ကဲွြပား�က ြခင်းအေပ� မူတည်�ပီး၊ ဆ��မဲေပး

�ကမည့်ပုံကုိ ေလလ့ာရာတင်ွ အမျ�ိးသမီး ေြဖဆုိ

သူများတင်ွ ပါတီနဲ ့ ဝင်�ပိ�င်တဲ ့ ကုိယ်စားလှယ်

ေလာင်း �ှစ်ခုလံးုကုိ �ကည့်၍ မဲေပးသင့်ေ�ကာင်း ၄၇

ရာခုိင်�ှ�နး်က ေြဖဆုိ�ကပါတယ်။
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ေြဖဆုိသူ(အမျ�ိးသား)များရဲ� ရာခုိင်�ှ�နး် တစ်ဝက်နးီပါးက ေြဖဆုိသူ(အမျ�ိးသမီး)များ
လိ ု �ိင်ုငံေရးပါတီနဲ ့ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းကုိ �ကည့်၍ မဲေပးမယ်လိ�  ေြဖဆုိထားပါ
တယ်။ သိ� ေသာ် အမျ�ိးသား ေြဖဆုိသူ များ အားလံးုရဲ� သုံးပုံ တစ်ပုံကေတာ ့ ပါတီကုိ
�ကည့်�ပီး ဆ��မဲေပးမယ်လိ�  ဆုိပါတယ်။ ဘယ်လိဘဲု ြဖစ်ြဖစ် ကျား၊ မ ေြဖဆုိသူ�ကားမှာ
လည်း ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်မှာ မဲေပးမယ်ဆုိရင် ပါတီကုိလည်း �ကည့်ရမှာ ြဖစ်သလိ၊ု
ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းကုိလည်း �ကည့်ရမယ်လိ�  ဆုိထားတာကုိ ေတ�ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ပါတီကုိ�ကည့�်ပီးမဲေပး
မလား?  လူပုဂ�ိ�လ်
�ကည့�်ပီးမဲေပးမလား
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ရနကု်န-် ၄၈% 

"မဲထည့မ်ယ်ဆုိရင် ပါတီကုိ

လညး်�ကည့သ်င့်သလုိ၊ ကုိယ်

စာလှယ်ကုိလညး်�ကည့ရ်

မယ်"

တိင်ုးေဒသ�ကီးနဲ ့ ြပည်နယ် ေတကွေန ေြဖဆုိသူေတရဲွ� ေရွးေကာက် ပဲွ အြမင်သေဘားထား ြဖစ်တဲ ့၂၀၂၀ အေထွေထွ

ေရွးေကာက်ပဲွမှာ ဆ��မဲေပးတဲ ့အခါ �ိင်ုငံေရးပါတီကုိဘဲ အဓိကထား�ပီး မဲေပးဖိ� စ�်းစားသလား၊ ဒါမှမဟတ်ု ပါတီ

ထက် လပုူဂ�ိ�လ်အေပ�မှာ စ�်းစား�ပီး မဲေပးမလား၊ ဒါမှမဟတ်ု အဲဒီ့ ့၂ခုလံးုကုိ စ�်းစား�ပီး ဆ��မဲေပး�ကမလားဆုိ�ပီး

ေမးြမနး်ခ့ဲပါတယ်။ ဒီလိေုမးခွနး်ေတကုိွ ေမးရတယ်ဆုိတာကလည်း လက်�ိှ ြပည်တင်ွး ပါတီ�ိင်ုငံေရးအေြခအေနမှာ

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းေတ ွအေနနဲ ့ ပါတီရဲ� စွမ်းေဆာင်ခ့ဲမ�များေ�ကာင့် (တစ်ဦးချင်း၏ �ိင်ုငံေရးစွမ်းေဆာင်�ိင်ုမ�ထက်)

လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးချယ်ြခင်းခံခ့ဲ�ကသူများ�ိှေ�ကာင်း ေြပာဆုိသံများ ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပဲွ အလနွ်

မှာ ပွတ်ေလာ�ုိက်ခ့ဲပါတယ်။ 

ဒီလိအုေြခအေနက ေနာက်လာမယ် ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွမှာေရာ ဘယ်လိ ုအေြပာင်းအလဲြဖစ်�ိင်ုမလဲ (မေြပာင်းလဲ

တာလဲ ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်)ဆုိတာကုိ အေပ�ယံ ေလလ့ာခ့ဲြခင်းသာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေြဖဆုိသူ အများဆုံးြဖစ်တဲ ့ရနကု်နက်သူေတကွေတာ ့လပုူဂ�ိ�လ်�ှင့်ပါတီ �ှစ်ခုလံးုကုိ �ကည့်�ပီးမှ ဆ��မဲ ေပး�ကမယ်လိ�

ဆုိ�ကပါတယ်။ အဲလိေုြဖတာ ရနကု်နက် စုစုေပါင်း ေြဖဆုိတဲသူ့ရဲ� ၄၈.၅ ရာခုိင်�ှ�နး်ြဖစ်ပါတယ်။ �ိင်ုငံေရး ပါတီကုိ

�ကည့်�ပီး ဆ��မဲေပးမယ်ဆုိတာကေတာ ့၃၄.၃ ရာခုိင်�ှ�နး်ပါ။ ၁၇.၂ ရာခုိင်�ှ�နး်ကေတာ ့�ိင်ုငံေရး ပါတီထဲမှာ ဝင်�ပိ�င်

�ကသူေတရဲွ�  အေြခအေနကုိ�ကည့်�ပီး ဆ��မဲေပးမယ်ဆုိ တဲ ့သေဘာြဖစ်ပါတယ်။
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အဆုိပါေမးခွနး်ကုိ ေြဖဆုိ�ကတဲ ့ ေြဖဆုိသူေတရဲွ� ပညာေရးေနာက်ခံကုိ ေဖာ်ြပပါပုံတင်ွ ြမင်ေတ��ိင်ုပါတယ်။ ပုံ

ကေတာ ့ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီးကေန ေြဖဆုိ�ကတဲသူ့ေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေ�ကာင့် ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီးရဲ� ရလဒ်

ကုိ ေကာက်�တ်ုေဖာ်ြပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။  အတနး်ပညာကဲွြပား�ကေသာ်လည်း ဆ��မဲထည့်တဲ ့ အခါကျရင်

�ိင်ုငံေရးပါတီကုိေရာ၊ အဆုိပါ ပါတီမှာ ဝင်ေရာက်ယှ�်�ပိ�င်�ကတဲ ့လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းေတေွရာ �ှစ်ခု

လံးု�ကည့်သင့်ပါတယ်လိ�  ေြဖဆုိ�ကတဲ ့အေရအတက်ွက အများဆုံးြဖစ်ပါတယ်။ ဘ�ဲ�လွနအ်တနး်ပညာ�ိှတဲ ့ေြဖဆုိ

သူများထဲတင်ွ အနည်းဆုံး အေရအတက်ွကေတာ ့ဝင်ေရာက်ယှ�်�ပိ�င်�ကတဲ ့တစ်ဦးချင်းကုိ သိပ်မ�ကည့်သင့်ဘူးလိ�

ဆုိ�ကပါတယ်။  စုစုေပါင်းမှာ အဆုိပါအေြဖကုိ ေြဖဆုိတဲ ့ဘ�ဲ�လွနေ်ြဖဆုိသူ ၁၁ ရာခုိင်�ှ�နး်�ိှပါတယ်။ ဘယ်လိဘဲု

အတနး်ပညာကဲွြပားေနပါေစ လာမယ့် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွမှာ ဆ��မဲေပး�က မယ့်သူေတကွ ဒီေလလ့ာ

မ�အရေတာ ့ပါတီေရာ၊ လပုူဂ�ိ�လ်ေရာ�ကည့်�ပီး မဲထည့်မယ့်သေဘာပါ။  

ေြဖဆုိသူေတရဲွ� အလပ်ုအကုိင်ေတကုိွ တင်ြပရမည်ဆုိပါက အများစုက ဖ�ံ��ဖိ�းေရးလပ်ုငနး်ေတမှွာ အလပ်ုလပ်ုကုိင်

ေန�ကတဲ ့ သူေတြွဖစ်ပါတယ်။ ဒတိုယအများဆုံးအေနနဲ ့ တက� သုိလ်ေကျာင်းသားေတ ွ ြဖစ်�က�ပီး တတိယအများ

ဆုံးအေနနဲက့ေတာ ့ ကုမ�ဏီဝနထ်မ်းေတ ွ ြဖစ်�ကပါတယ်။ ၎င်းတိ� ရဲ� ေြဖဆုိမ� ရာခုိင်�ှ�နး်ကုိ ေဖာ်ြပရမယ်ဆုိရင်

ရာခုိင်�ှ�နး် အများဆုံးကေတာ ့၂၄.၃ ရာခုိင်�ှ�နး်နဲ ့ ဖ�ံ��ဖိ�းေရးလပ်ုငနး်မှာ လပ်ုကုိင်ေနသူေတ ွြဖစ်�ပီး၊
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ဒတိုယအများဆုံးြဖစ်တဲ ့ ၂၀ ရာခုိင်�ှ�နး်ကေတာ ့တက� သုိလ်ေကျာင်းသားေတွ
ြဖစ်ပါတယ်။ တတိယ အများဆုံးြဖစ်တဲ ့ေြဖဆုိသူေတကွေတာ ့ကုမ�ဏီဝနထ်မ်း
ေတြွဖစ်�ကပါတယ်။ ေြဖဆုိသူအားလံးုရဲ� အလပ်ုအကုိင်ေတကုိွ ေဖာ်ြပပါ
ဇယားမှာြမင်ေတ��ိင်ုပါတယ်။ 

 ေြဖဆုိသူေတရဲွ� အလပ်ုအမျ�ိးစားေတနွဲ ့ ၂၀၂၀   အေထွေထွေရွး ေကာက်ပဲွမှာ
ဆ��မဲေပး�ကမယ့် အေြခ အေနကုိ ေမးြမနး်�ကည့်ရာ တက� သုိလ်က
ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမေတနွဲ ့ ကုိယ်ပုိင်လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်တဲ ့ သူေတကွ ၎င်းတိ�
အေနနဲ ့ ေရွးေကာက်ပဲွမှာ ဆ��မဲေပးတဲအ့ခါ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းနဲ ့ �ိင်ုငံေရး
ပါတီ �ှစ်မျ�ိးစလံးုကုိ�ကည့်�ပီး မဲထည့်သင့်တယ်ဆုိတာကုိ မေထာက်ခံတဲ့
သေဘာ�ိှပါတယ်။ တက� သုိလ် ေကျာင်းဆရာ၊ ေကျာင်းဆရာမေတအွေနနဲ ့
ေရွးေကာက်ပဲွ ဝင်ေရာက်ယှ�်�ပိ�င်မည့်သူထက် ပါတီကုိ အဓိကထား�ပီး �ကည့်
သင့်တယ်လိ�  အများစုက ေြဖဆုိထားပါတယ်။ ရာခုိင်�ှ�နး်အားြဖင့်ေြပာရရင်
ေြဖဆုိသူ တက� သုိလ်ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမ ၇၁ ရာခုိင်�ှ�နး်က လာမည့် ၂၀၂၀
ေရွးေကာက်ပဲွမှာ ဆ��မဲ ထည့်တဲအ့ခါ �ိင်ုငံေရးပါတီကုိ �ကည့်သင့်တယ်လိ�  ေြဖ
ဆုိ�ကပါတယ်။ သုေတသန အလပ်ုလပ်ုကုိင်တဲ ့ ေြဖဆုိသူေတအွေနနဲ ့ ၎င်းတိ�
အေနနဲ ့ ဆ��မဲကုိထည့်ဖိ�  စ�်းစားတဲအ့ခါ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းေတရဲွ�
အေြခအေနေတကုိွလည်း �ကည့်သင့်သလိ၊ု ၎င်းတိ�ဝင်�ပိ�င်တဲ ့�ိင်ုငံေရးပါတီကုိ
လည်း �ကည့်သင့် တယ်လိ�  ေြဖဆုိ�ကတယ်။ အဆုိပါ အေြဖကုိ ေြဖဆုိ�ကတဲ့
ရာခုိင်�ှ�နး်ကေတာ ့ သုေတသန အလပ်ု လပ်ုကုိင်�ကတဲ ့ ေြဖဆုိသူ စုစုေပါင်းရဲ�
၇၀ ရာခုိင်�ှ�နး်က ေြဖဆုိတာြဖစ်ပါတယ်။
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2020 မှာ ဘယ်ပါတီကုိ မဲေပး
�ကမလဲ

ဤေလလ့ာမ�မှာ ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိ�ကတဲ ့သူေတအွ�ကား အလပ်ုအကုိင် ေနာက်ခံအေ�ကာင်းအရင်း ကဲွေသာ်လည်း အများစု
က လာမည့် ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွမှာ ၎င်းတိ�အေနနဲ ့ ဆ��မဲထည့်တဲအ့ခါ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ရဲ�အေြခအေနနဲ ့ ၎င်းဝင်
�ပိ�င်တဲ ့ �ိင်ုငံေရးပါတီကုိ �ကည့်ဖိ� လိတုယ်လိ�  ဆုိ�ကပါတယ်။ အြခားေသာ အလပ်ုအကုိင် ကဲွြပားသူများအေနန ဲ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ ပုံမှတစ်ဆင့် ဘယ်အချက်ေတေွပ� မူတည်�ပီး ၎င်းတိ�၏ ဆ��မဲကုိ ထည့်�ကမလဲဆုိတာ ြမင်ေတ��ိင်ုမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီေမးခွနး်ကုိ ေြဖဆုိ�ကတဲ ့နမူနာ အေရအတက်ွကေတာ ့၂၃၄ ဦးြဖစ်ပါတယ်။ ပုံ (၆) ကေတာ ့ရနကု်နတိ်င်ုးကေန
ေြဖဆုိ�ကသူေတ ွ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွမှာ ဘယ်ပါတီကုိ မဲထည့်�ကမလဲ ဆုိတာကုိ  ေကာက်�တ်ု  ေဖာ်ြပတဲ ့ ပုံ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေမးခွနး်မျ�ိးကေတာ ့ ထိလယ်ွ�ှလယ်ွြဖစ်�ပီး အြငင်းပွားေစတဲ ့ ေမးခွနး်မျ�ိးလဲြဖစ်ပါ တယ်။ ဘယ်လိပဲု
ြဖစ်ြဖစ် ေြဖဆုိသူ စုစုေပါင်းရဲ�   ၇၄.၄ ရာခုိင်�ှ�နး်ကေတာ ့အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီ အဖ�ဲချ�ပ်ကုိ မဲထည့်�ကမယ်လိ�  ဆုိ�ကပါ
တယ်။ ဒတိုယအများဆုံး ေြဖဆုိ�ကတာကေတာ ့ ြပည်သ� ေ�ှ�ေဆာင်ပါတီပါ၊ ရာခုိင်�ှ�နး်အားြဖင့်ေတာ ့၅.၈ ရာခုိင်�ှ�နး်ြဖစ်
ပါတယ်။ တတိယအများဆုံးကေတာ ့ြပည့်သ�ပါတီနဲ ့ ရခုိင်အမျ�ိးသားပါတီြဖစ်ပါတယ်။ 
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ပုံ  (၆) ဘယ်ပါတီကုိ  မဲ  ေပး�ကမလဲ  (n=138, ရန်ကုန် ေြဖဆုိသူ)
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ပုိ�ပီးစိတ်ဝင်စားဖိ� ေကာင်းတဲ ့  ရာခုိင်�ှ�နး်တစ်ခု ကေတာ ့၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွမှာ မဲမထည့်ဘူးဆုိ�ပီး ေြဖဆုိထားတဲ့

အပ်ုစုပဲြဖစ်ပါတယ်၊ ရာခုိင်�ှ�နး် အားြဖင့် ေြဖဆုိသူ စုစုေပါင်းရဲ� ၃.၆ ရာခုိင်�ှ�နး်�ိှပါတယ်။   ပုံမှာ ြပထားတဲ ့ေမးြမနး်

ရလဒ်ေတအွေတအွေပ� ပါတီ၊ လပုူဂ�ိ�လ်ေနာက်ခံ အစဲွအလမ်းနဲ ့ အြငင်းပွား ဖွယ်ြဖစ်ေစ�ိင်ုပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပဲွ မ

တိင်ုခင် ေရွးေကာက်ပဲွရလဒ်ေတကုိွ ခန ့မှ်နး်တဲအ့ခါ ထွက်လာတဲ ့ အမှနတ်ကယ်ရလဒ်ေတကွ မတ�ူိင်ုသလိ၊ု ခန်

မှနး်ချက်ေတကွလည်း ထည့်သွင်းစ�်းစားတဲ ့ ကိနး်�ှင်ေတေွပ� မူတည်�ပီး အြငင်းပွားဖွယ်ေတြွဖစ်ပါတယ်။

သိ� ေသာ်လည်း ြပည်သူေတကွေတာ ့ �ိင်ုငံေရးဆ�� ဘယ်လိ�ိှုတယ်ဆုိတာကုိ၊ ဒီအေပ�ယံေလလ့ာမ�ကေန လ�ပ်တစ်

ြပတ် ြမင်ေတ��ိင်ုပါ တယ်။ ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွမှာ ဘယ်ပါတီေတ ွဘယ်လ�တ်ေတာ်မှာ မဲဘယ်ေလာက် ရမလဲဆုိတာ

ကေတာ ့၂၀၂၀ �ိဝုင်ဘာလမှာ အေြဖသိရပါလိမ့်မယ်။ 

ယခုလုိ ြပညသ်�သေဘာထားစစ်တမ်း ထုတ်ေဝ�ုိင်ဖိ�  အပင်ပနး်ခံ �ကိ�းစားအားထုတ်ေပးခ့ဲ�ကတ့ဲ အင်းလျား

ေဘာဂေဗဒ �ုိင်ငံေရးသုေတသနအဖ�ဲ အဖ�ဲဝင်များနဲ ့စစ်တမ်း ေြဖဆုိသူလူ�ကီးမင်းများ ကုိ ေကျးဇူးတင်�ိှပါတယ်။
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ABOUT 
INYA ECONOMICS

I n ya  Economics  i s  an  i ndependent  r e sea rch  o rgan i za t i on ,

espec i a l l y  emphas i z ing  the  deve lopment  o f  the  Myanmar  economy

as  wel l  as  po l i c y  and  academic  prog re s s .  I n ya  Economics  was

founded  to  be  ab le  to  suppor t  economic  r e sea rche r s  and

s takeho lde r s  i n  the  economy  wi th  our  economic  r e sea rch  and

d i scus s i ons .  

I t  i s  f o r t i f y i ng  po l i c y  cons ide ra t i on  and  ev idence -based  r e sea rch  to

the  po l i c ymake r s ,  gove rnment  and  non -pro f i t  and  pro f i t

o rgan i za t i ons ,  which  i n tends  to  the  prospe r i t y  o f  the  deve lopment

o f  the  pub l i c  and  pr i va te  sec to r .Fo r  tha t  purposes ,  

I n ya  Economics  has  been  imp lement ing  the  two  majo r  prog rams :  

-  Resea rch  and  Advocacy  Prog ram  

-  and  Pr i va te  Sec to r  Deve lopment  Prog ram

Inya  Economics  has  pub l i shed  the  I n ya  Economic  Jou rna l ,  which

was  based  on  academic ,  tw ice  a  yea r .  Bes ides ,  bu l l e t in s  and

a r t i c l e s  r e l a ted  to  deve lopment  i s sues  i n  Myanmar  a re  pub l i shed

occas iona l l y .

www.inyaeconomics.com                     inyaeconomics@gmail.com.


