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بریس رنلیز

PRESS RELEASE

گ یالنی ریسرچ فاىنڈیشن کا رائے عامہ سروے

موضوع" :معاسرنی روئے"
"بہت زنادي اہم ملکی مصیلہ"

 38%ناکص یانیوه کے م طابق مہنگانی ناکص یان کا سب سے بڑا مص یلہ ہے؛ اس کے بعد ئے روزگاری اور
دہشت گردی ناکص یان کا بڑا مص یلہ ہے:
گ یلپ & گ یالنی ناکص یان ،
ٓ
اسالم اناد 19 ،ابرنل2017 ،

گیلپ & گیالنی ناکصیان کے انک حالیي سروے کے م طابق 38% ،ناکصیانیوه کے م طابق مہنگانی ناکصیان کا سب سے بڑا مصیلہ ہے؛ اس کے بعد

ئے روزگاری اور دہشت گردی ناکصیان کا بڑا مصیلہ ہے ۔
ٓ
سروے میه ملک بھر سے شمارنانی طىر بر منتخب مرد وخواتین سے یي سىال بوچھا گیا کہ "،اة کے خ یال میه اس وقت ناکصیان کا سب سے بڑا مصیلہ

کویساہے ؟ " ،اس سىال کے خواب میه  38%خواندہ یدگان کے م طابق مہنگانی ناکصیان کا سب سے بڑا مصیلہ ہے 26% ،افراد کے م طابق ئے
روزگاری  23% ،افراد کے م طابق دہشت گردی 8% ،افراد بیرونی خ طرات 3% ،افراد مصیلہ کشمیر  ،خ یکہ  2%افراد دنگرمسانل کو ناکصیان کا سب
س
ے ہیه۔
سے بڑا مصیلہ مجھت
شہری اور دبہی عالقوه کے ن یا ئج کا موازیي:
ے والے  41%خواندہ یدگان کے م طابق مہنگانی ناکصیان کا سب سے بڑا مصیلہ ہے 26% ،افراد کے م طابق ئے روزگاری،
دبہی عالقوه میه ر ہت

 22%افراد کے م طابق دہشت گردی 6% ،افراد کے م طابق بیرونی خ طرات 4% ،افراد کے م طابق مصیلہ کشمیر  ،خ یکہ  1%افراد کا کہیا ہے کہ
ے والے  32%خواندہ یدگان کے م طابق مہنگانی ناکصیان کا سب سے بڑا مصیلہ
دنگرمسانل ناکصیان کا سب سے بڑا مصیلہ ہے۔شہری عالقوه میه ر ہت
ہے 25% ،افراد ئے روزگاری 27% ،افراد دہشت گردی 10% ،افراد بیرونی خ طرات 2% ،افراد مصیلہ کشمیر  ،خ یکہ  4%افراد دنگرمسانل کو
س
ے ہیه۔
ناکصیان کا سب سے بڑا مصیلہ مجھت
ے والے  9%زاند خواندہیدگان ئے ناکصیان میه مہنگانی کو سب سے
دوبوه عالقوه کے نیا ئج کا موازیي کیا حائے بو شہری عالقوه کی یسبت دبہی عالقوه میه ر ہت

ے والے  5%زاند خواندہیدگان ئے ناکصیان میه دہشت گردی کو سب سے بڑا مصیلہ کہا ہے۔
بڑا مصیلہ کہا ہے ،خیکہ دبہی عالقوه کی یسبت شہری عالقوه میه ر ہت
ٓ
" اپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے پڑا مسئلہ کونساہے ؟"

Source: Gallup & Gilani Pakistan Poll
Field work conducted by Gallup & Gilani Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association
)(www.gallup-international.com; www.gallup.com.pk, www.gilanifoundation.com

گیالنی ریسرچ فاىنڈیشن کا حالیي سروے گیلپ ابیرنیصیل سے میسلک گیلپ اور گیالنی ناکصیان کی مدد سے کیا گیا۔ یي سروے ناکصیان کے حاروه ضوبوه کی دبہی اور
ً
ٓ
ع
شہری انادی کے 1833مرد و خواتین سے  06مارچ نا  31مارچ  2017میه منعقد ہوا۔ لطی کے امکان کا ئخمییا شمارنانی طىر بر تقرنیا  +2-3%لگانا گیا ہے۔

Opinion Poll from Gallup & Gilani Pakistan
The Pakistani Affiliate of Gallup International
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Gilani Research Foundation is a not for profit public service project to
provide social science research to students, academia, policy makers and
concerned citizens in Pakistan and across the globe.
Gilani Research Foundation is headed by Dr. Ijaz Shafi Gilani who pioneered the field
of opinion polling in Pakistan and established Gallup Pakistan in 1980. Currently Dr.
Gilani, who holds a PhD from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and
has taught at leading universities in Pakistan and abroad, is Chairman of Gallup &
Gilani Pakistan.
If you have any further questions regarding this poll, please feel free to contact us.
Best Regards,

Ms. Fatima Idrees
Phone: +92-51-2655630
E-mail: fatima.idrees@gilanifoundation.com

Disclaimer: Gallup Pakistan is not related to Gallup Inc. headquartered in
Washington D.C. USA. We require that our surveys be credited fully as Gallup
Pakistan (not Gallup or Gallup Poll). We disclaim any responsibility for surveys
pertaining to Pakistani public opinion except those carried out by Gallup Pakistan, the
Pakistani affiliate of Gallup International Association. For details on Gallup
International Association see website: www.gallup-international.com
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