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تریس رنلبز

PRESS RELEASE

گ یالنی ریسرچ فاىنڈیشن کا رائے عامہ سروے

موضوع" :س یاست"
"موجودي سیاسی تقرییات/ڈیبیٹ"
ٓ
ٓ
ک
ش
ارٹی ل  46% :62-63ناکسیاٹیوه ئے کہا کہ وي ائین سے صادق اور امین کی قىه میه ترمیم کے جوالے سے
حکمران جماعت کے اس ممکني افدام کی مخالفت کریه گے:
گ یلپ & گ یالنی ناکس یان،
ٓ
اخالم اناد 12 ،سیمبر2017 ،

ٓ
گیلپ & گیالنی ناکسیان کے انک حالني سروے کے م طابق 46% ،ناکسیاٹیوه ئے کہا کہ وي ائین سے صادق اور امین کی شقىه میه ترمیم کے جوالے
سے حکمران جماعت کے اس ممکني افدام کی مخالفت کریه گے ۔

سروے میه ملک بھر سے شمارنانی طىر تر مبتخب مرد وجوائین سے یي سىال بوچھا گیا کہ "،گزشني چید دبوه ئے میڈنا میه یي نات حل رہی ہے کہ ناکسیان
ک
ے کا ارادي ر ھتی ہے۔ فرض کریه کہ اگر حکمران جماعت آئین سے صادق اور امین کی ش قیه میه
مسلم لیگ (ن) آرٹیکل  62,63کو آئین سے نکا لن
ے کی جمایت کریه گے نا مخالفت؟ " ،اس سىال کے جواب میه 27%
ترامیم نا بھر اسے نکالیا کا فیصلہ کرنی ہے بو آة ان کے اس فیصل

ے ،چ یکہ  27%افراد کا کہیا ہے کہ
ے کی مخالفت کر ی یگ
ے کی جمایت کریه گے 46% ،افراد کا کہیا ہے کہ وي اس فیصل
جواندہ یدگان کے م طابق وي اس فیصل
ے کی یي جمایت کریه گے یي مخالفت کریه گے۔
وي اس فیصل

ے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فرض کریه کى اگر
" گزشتى چند دنوں نے میڈیا میه یى یات چل رہی ہے کى یاکستان مسلم لیگ (ن) آرٹیکل  62,63کو آئین سے نکا لن
ے کی چمایت کریه گے یا مخالفت؟"
چکمران چماعت آئین سے صادق اور امین کی شقیه میه ترامیم یا پھر اسے نکالنا کا فیصلى کرتی ہے تو آپ ان کے اس فیصل

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

گیلپ ناکسیان کے انگزیکیو ڈاتریکبر نالل اعخاز گیالنی کے م طابق اس مخالفت ( )46%نا رائے میه یکسىنی ( )27%کے ناوجود ناکسیاٹیون کی اکبریت جود کو صادق
س
سج
ے 37% ،افراد کے مطابق وي  50:50صادق اور امین ہیه).اس سے کسی حد نک اس
اور امین نہیه م ھتی ( 18%جواندہیدگان جود کو صادق اور امین نہیه مجھن
ً
ٰ
ے ہیه۔
نات کی عکاسی ہونی ہے کہ عام عوام سرکاری عہدے داروه کو بورے ملک کی یسبت احالقی اعتیار سے اعلی درجے تر دیکھیا حا ہن
گیالنی ریسرچ فاىنڈیشن کا حالني سروے گیلپ انبرییس یل سے میسلک گیلپ اور گیالنی ناکسیان کی مدد سے کیا گیا۔ یي سروے ناکسیان کے حاروه ضوبوه کی دنہی اور
ً
ٓ
ع
شہری انادی کے 1794مرد و جوائین سے  21اگست نا  28اگست 2017میه منعقد ہوا۔ لطی کے امکان کا تخمتیا شمارنانی طىر تر تقری یا  +2-3%لگانا گیا ہے۔
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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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