
 

 

 نظام  کا مکمل فارموال
ی
 پاکستان میں صدارت

 
 پاکستان میں صدارتی نظام کیےس آئے گا؟

ل ال شنیکم  کشنیال  کیپر ا اد یبن یک  خی    تار  ماتر یپارل سال پہےل پاکستان یک کیےس ا کشنیجنر

جماعتوں   ایسیس 25ےس  21 یں ہوگا اور اس م یں جو پورے پاکستان ےک ل گا یکر   ار یت ن  یپ لٹیب

  گا یاجازت د یک  نر یل حصہکو 
ی
  یں جماعت ایسیماندہ س باق

 
-اس عمل ےس باہرہوجائنگ  

 

 پرچم ووٹ %
ی
 کا نام پارت

ی
یل نمی   پارت  سیں

ر   31.82  1 ت  تی آتے   16.9 ملیں

ر  24.35 مسلم لیگ  )ن(   12.9 ملیں  2 

ر  13.03  3 ت  ت  ت    6.9 ملیں

ر  4.85  2.7 ملیں
 

 4 جے یو آتے 

ر  4.21 ایل ت  تی   2.2 ملیں  5 

ر  2.37  6 جے ڈی اے  1.2 ملیں

ر  1.54  7 اے این ت    0.8 ملیں

ر  1.38  8 ایم کیو ایم  0.7 ملیں

ر  0.97  0.5 ملیں
 

 9  مسلم لیگ (ق)

ر  0.60  10 تے اے ت    0.3 ملیں

ر  0.45  11 تے این ت    0.2 ملیں

 12 جے ڈبلیو ت    - -

 13 ت  اے تی   - -

 14 جے آتے   - -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۔  11پاکستان یک آبادی    کروس ہے
ً
ڈ ووٹر   22اب تقریبا  اگر ووٹ ڈالیر یک -ہیں  ز کروس رجسنی

ح   یڈاللوگ ووٹ  ادہیکروس ےس ز   6ہو تو  صد یف 55شر
 
صدر کو کم از کم  یں اس صورت م ۔نگ

 کل پاکستان ےس اور  نر یکروس ووٹ ل  3
 
  نر یووٹ ل تی یاکن   یں صوبوں م 3ہونگ

 
-ہونگ  

 
 

 ایگز یکٹو  اور قانون ساز ی  کا خالصہ - 4 سال یک مدت

 

التیتفص نہیفکسر کاب  کٹویگز یا   

وزراء 4ہر صوبے ےس   صدر، نائب صدر وزراء 20 

 گورنر، نائب گورنر وزراء 10 ---

ز 5 --- کٹ م کمشنر ،یڈسنی نے ینائب م نے  

 

التیتفص تعداد یک  یقانون ساز    قانون ساز 

زینیس 12ہر صوبے ےس  نی زینیس 100  نی ٹینیس   

1 MNA seat / 700k یآباد اے نیا میا 300  اسمبیل قویم   

1 MPA seat / 350k یآباد اے ت   میا 600  اسمبیل صوباتے    



 

 

جانب ےس درج  جماعتوں یک ایسیماہ قبل س 6کوانتخابات ےس   شنیکم  کشنیال

   یں جائ فراہم یک یں فہرست یحیاور ترج نلیپ لیذ
 

۔یک  
 

  12صدر، نائب صدر، 
ی
صوبہ ےس( ہر  ریوز  4) ریوز  وفاق  – 

وزراء 22گورنر اور   گورنر، ڈپتی   – 

کٹ م - ،یڈسنی ز  5اور  نے یم ڈپتی  نے کمشنر  –  

ر ےک اراک اسمبیل اور صوباتے  قویمہر ضلع ےس  فہرست یحیترج یک  یں  – 

وار کا نام د یام د نامز  یں ےک ہر حلقی ےک ل ٹینیس  – 
حلقہ تعداد  ےک حلقی  ٹینیس   
حلقہ کیضلع ا 1   پنجاب 

پختونخواہ نے یخ 2 حلقہ کیےس ا ضلع   

 بلوچستان 1.5 حلقہ کیکا ا ضلع 

 سندھ 1.5 حلقہ کیکا ا ضلع

نں کشم 1.5 حلقہ کیکا ا ضلع  

 درج ذیل  کو سینیٹ  یک منظور ی درکار ہ  
بجٹ۔ 2  

۔یں اور جنگ شنیآپر  فوجے ۔ 1  

ر بسے ب۔ 3 ر بل کیا)  معاہدے االقوایم یں (ادہیز ڈالر ےس  یں  

اڈے اور نیے فوجے  یں شاہراہ ،یں بندرگاہ م،یبسے ڈ۔ 4  

بسے منصوبے  گر یتالش ےک د یک  اتیاور معدن سیگ  ل،یت۔ 5  

 ۔ 6
ی
زیکرٹر یس وفاق  

پرائزز ےک چ کنی یپبلک س۔ 7 پرسنیاننی نے  

کمشنر   کشنیال فیچ۔ 8  

ل اٹارتر ۔ 9 جنر  

نکیب ٹیگورنر اسٹ  -10 

ل نی یآڈ۔ 22 جنر  

ل۔ 21 اکاؤنٹنٹ جنر  

ےک شبراہ ورو یاحتساب ب۔ 23  

ےک شبراہ تے  اے اور آتے  آتے  فیا۔ 24  

ججز 22کورٹ ےک   میسن   تر یپاکستان ےک آئ۔ 25  



 

 

 

  ان سب اہم عہدوں یک
 

  کیا ۔  ان یکگا یصدر کر  نامزدیک
 

  نٹیجو س یں م نٹیس براہ راست سماعت ہویک

 یکر   تی یکم
 

ز ینیسارے صوبوں ےس برابر س یں جس م گ  جو سوال کر  نی
 
 یہونگ

 
ان پر جس کو لوگ  براہ  نگ

 اور اس ےک باد اس یک یں کھیراست د
 
  ےک

 
 اس یک نر یل سووٹ 52ےس  یں م 222 یں جس م ووٹنگ ہویک

 
 ہونگ

لوگ منتخب   -گایکر نامزد کر سوچ سمجھ   یں انھ اور اس طرح صدر بیھ یں ےک ل یمنظور  اس طرح بہنی

  بیھ نٹیاور س یں نگیکرسک
 

-مزبوت اور تاقتور ہویک  

 
 

 02 وزراء ےک ساتھ صدر اور نائب صدر *4 سال یک مدت
 1. خارجہ امور

 2. دفاع 

 3. داخلہ 

 4. فنانس اور منصوبہ بندی 

 5. انصاف اور قانون 

 6. صنعت و تجارت 

 7. خوراک اور زراعت 

 8. قدرتی وسائل 

 9. ہاؤسنگ 

 10. صحت 

 11. تعلیم 

 12. محنت 

 13. پاتر  

 14. تواناتے  

 15. سائنس اور ٹیکنالوجے  

 16. ریلوے 

 17. بندرگاہیں  

 18. ہواتے اڈے 

 19. ہاتے ویز 

 20. ماحولیات 

 

 

 



 

 

  4 سال یک مدت: گورنر اور نائب گورنر 02 وزراء ےک ساتھ
 

میتعل  .1 

 2. صحت

 3. رہائش

 4. زراعت/ آبپایسر 

/بہبودیئے روزگار   .5 

 6. صنعت

 7. کان کتر 

 8. خزانہ

 9. داخلہ

 10. قانون اور استغاثہ

 

 

 

وں ےک ساتھ کٹ میی   اور نائب میی   5  کمشیر  4 سال یک مدت: رسیی
ر قوااور  یسیپال حکومت یک ضلیع   نیں

ی
 یحکومت ےط کر  حکومت اور صوباتے  وفاق

 
-گ  

 

سیپول  .1 

ر زم ستھراتے  اور صفاتے  ج،ی    ور یس ،ٹاؤن پالننگ، عمارت، پاتر  ،یں  .2 

خدمات ہنگایم  .3 

میتعل  .4 

 5. صحت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ووٹ یک  گنتی  اور نتیجہ اخذ کرنر   کا طر یقہ
ےک نتائج اخذ   طرحووٹ ےس تما م  کیاوراس ا گا   کو ڈاےل  پارتی  کیا پر موجود کیس ن  یپ لٹیووٹر اپنا ووٹ ب

۔ یں ک
 
جائنگ  

 
 اور  نا یووٹ ل ادہیےس ز  صد یف 52ووٹوں کا  گیے صدر کو پورے ملک ےک کل ڈاےل   -2

 
صوبوں ےس  3ہونگ

 ہو  نایووٹ ل تی یاکن  
 
یتی  1 یں دن م 32 یں م ورتص ی، دوش نگ دوبارہ  اںیےک درم وںجماعت ایسیس اکن 

  کشنیال
 
-ہوں ےک  

 

ہوگا۔ یں ےک ل نلیگورنر اور اس ےک پ  یں اصول ہر صوبے م ہی -1  

 

-ہوگا یں ےک ل نلیاور اس ےک پ نے یم ضلیع یں اصول ہر ضلع م ہی -3  

 

یتی  1 یں ہر ضلع م -4  فہرست  گتے   ید ووٹ ےک تناسب ےس پہےل یس دہکر کو حاصل    وںیپارٹ ایسیس اکن 

  ںیمنتخب کر  اے ت   میاے اور ا نیا میا موجود  یں م
ی
، باق

 
مےل   یں نہ ٹیس کو کوتے   وںیپارٹ وایل ئر جارہ  ےک

 
 

۔یک  

 

-کا نمائندہ منتخب ہوگا  پارتی  ووٹ حاصل کربر وایل ادہیےک ہر حلقی ےس ز  ٹینیس طرح ایس -5  

 

ز،ینیس یں ےک پہےل راؤنر م کشنیال -6 -ہو جائے گا صلہیف اے کا حتیم ت   میاے اور ا نیا میا نی  

 

ر پارٹ 1ف ٹاپ ص  یں ہوگا اور اس م کشنیال یں وہ فص درکار ہوگا  یں دوشہ راؤنر جس حلقی م -7  حصہ نں

 یل
 

-نگ  

 

حکومت  آئر وایل اپتر  نں الجھن ےک بغ ہوگا اور عوام کیس تر یقیبجے تک  21رات  ہجینتانتخابات کا  -8

 جان سگ
 

-یک  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عدالتی 
 

یم کورٹ آف پاکستان:  ججز 00آئیتر سیر  - 

 
 
یم کورٹس:  پلٹیا صوبات جج 605سیر  - 

یم کورٹ:  کٹ سیر (جج کیا یں ےک ل یآباد ہزار یک 52) ججز 40422رسیی  – 

 

 

ر ت عدالتوں یک : یں قسم یں  

کورٹ آف پاکستان  میسن   تر یآئ  – 

کورٹ  میسن   پلٹیا صوباتے   – 

کٹ سن   نچیبکورٹ   میڈسنی  – 
 
 
 

۔ )ہر صون  ےس دو اور اسالم آباد ےس ا 00 یں کورٹ م  میسیر  تر یآئ پاکستان یک
 
(۔ ان  کیججز ہوں ےک

  ید یےس منظور  ٹینیکا تقرر صدر کرے گا اور س
 

۔جائ  یک  
 
 
 

ہو گا ہیکورٹ کا کردار   میسیر  تر یآئ پاکستان یک :  
 
ر آئ -2 ۔ےکر  حی    تشر  یک  یں  

ر آئ -1   ںید مشورہکو  منٹیپارل یں ےک ل یقانون ساز  یں معامےل م بیھ ےک حواےل ےس کیس یبہنی  و قانون یک یں
  ۔

3-  
ی
۔ںیکر  لہصیفمتنازعہ معامالت کا  انیحکومت اور صوبوں ےک درم وفاق  

۔ ںیکر   ہصلیفمتنازعہ معامالت کا  انیصوبوں ےک درم -4   

   میسن   یتقرر  کورٹ ےک ججوں یک  میسن   پلٹیا صوباتے  -5
 

۔کورٹ آف پاکستان کرے یک  
 
کٹ سن   -6  یکورٹ کرائ  میسن   پلٹیا وباتے ص یتقرر  کورٹ ےک ججز یک  میڈسنی

 
-گ  

 



 

 

 

: میترم تر یآئ  
 

ر حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان ےک آئ ہیکو   یشہر  بیھ پاکستان ےک کیس -2  ا یشق  بیھ کیس  یک  یں
 یآئ یں کربر ےک ل  لنجیپاکستان ےک قانون کو چ

 یں ( مت   یس سیا کورٹ آف پاکستان )یس  میسن   تر
۔  درخواست دائر کر سکتا ہے جےس وہ قرآن و سنت ےک خالف سمجھتا ہے

 

  د یصوابد کورٹ آف پاکستان یک  میسن   ہی -1
 

 درخواست کو قبول کرے۔ اگر )یس بیھ کہ وہ کیس  ہو یک
، تو )یس یں درخواست کو سماعت ےک ل ( کیستں پ یس سیا  نچیمکمل ب کی( ات   یس سیا قبول کرتا ہے

۔  صلہیپر ف سیدنوں ےک اندر ک 222اور اےس قبول کربر ےک  نر ید لیتشک کربر کا پابند ہے  
 
، )یس یں کا نہ  ی( کا کردار قانون ساز ت   یس سیا یس) -3  ( مناسب قانون ت   یس سیا ہوگا۔ اس ےک بجائے

ر تو آئ ا ی ہیگا۔   جے یکو بھ  منٹیکو پارل  صےلیاس ف یں ےک ل یساز    میترم یں م یں
 

مخصوص مدت  کیا ا ی ہویک
قانون۔ یں ےک ل  

 

  پر مکمل طور پر عمل کربر یک صےلی( ےک فت   یس سیا /حکومت )یسمنٹیپارل -4
 

۔ اگر پابند ہویک

  فرنرمیےک نوے دن ےک اندر اس معامےل پر ر  صےلیکربر ےس قاص ہے تو ان ےک پاس ف  یحکومت قانون ساز 

۔ اگر معاملہ ر  ار یکرابر کا اخت ر خود بخود آئ ہیےس منظور ہو جائے تو  فرنرمیہے بن  میترم یں م نقانو  ا ی یں

۔  صلہیکورٹ کا ف  میسن   یں صورت م منظور نہ ہوبر یک فرنرمیجائے گا۔ ر  کالعدم ہے  

 

   میسیر  اپتر  ہر صون  یک
 

   میپانچ سیر  یں ۔ اس لکورٹ ہویک
 

۔کورٹ ہوں یک  
 

 

   ںیقبول کر  یں لیاپ ےک خالف یہ صلوںیکورٹ ےک ف  میسن   صف ضلیع یں عدالت ہی
 

چھ  یں عدالت ہی -۔یک
 حتیم صےلیان ےک ف یں اور سول معامالت م یفوجدار  بیھ ۔ کیسیں پابند ہ یک  نر ید صےلیماہ ےک اندر اپنر ف

۔ پاکستان یک
 
  یں نہ لیاپ کوتے   یں کورٹ م  میسن   تر یآئ ہوں ےک

 
۔ہویک  

۔ ضلع م نچیکورٹ ےک ب  میسیر  یں ہر ضلع م
 
پر منحرص  یآباد تعداد اس یک یک  نچوںیب یں ہوں ےک

 
 

۔ہویک  
 

تعداد ججوں یک  کورٹ 

کورٹ  میپنجاب سن   300  

کورٹ  میسن  سندھ  150  

کورٹ  میبلوچستان سن   25  

پختونخوا یخ 100 کورٹ  میسن   نے  

کورٹ  میسن   نں کشم 50  



 

 

 یفوجدار  نچیب کورٹ ےک ضلیع  می۔ سن  نں ہونا چاہ نچیب کیکورٹ کا ا  میپر سن   یآباد پچاس ہزار یک
 ی۔ فوجدار یں پابند ہ یک  نر ید صےلیسال ےک اندر ف کیا یں چھ ماہ اور سول معامالت ےک ل یں معامالت ےک ل
  وٹر یکیحکومت پراس ضلیع یں معامالت م

 
  یک  کربر  مدت ےک اندر کاررواتے  جو چھ ماہ یک ہویک

 
۔پابند ہویک  

 اور ان یک 4422کل   یں پر تمام اضالع م یآباد کروس یک 11
 
  ںیکر   کورٹ  میسن   صوباتے  یتقرر  جج ہوں ےک

 
 

۔یک  

 

 

 
 


