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برقرار،ٹرانسپیرنسی کمی،رینکنگ پوائنٹ ایک ایک میں کرپشن بھارت ، پاکستان  

 نے بھارت اور پاکستان مطابق کے رپورٹ جاری سے جانب کی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی)نیوز جنگ(ٓاباد اسالم

 رینکنگ کی اس جبکہ ہے کی حاصل بہتری پوائنٹ ایک ایک میں) 2018 ٓائی پی سی( انڈیکس پرسیپشن کرپشن

 ٓائی پی سی کہ یعنی ہے گیا دیکھا کااضافہ پوائنٹس 4کے امریکا میں کرپشن جانب دوسری۔ ٓایا نہیں فرق کوئی میں

 پی سی بار پہلی سے 2011 سال وہ بعد کے جس۔  ہے ہوئی واقع کمی کی پوائنٹس چار میں رینکنگ کی اس میں

 کیلئے اس مطابق کے شخصیات کاروباری اور ماہرین۔ ہے گیا نکل سے فہرست کی ملکوں ٹوئنٹی ٹاپ کے ٓائی

 دکھایاگیا صاف بالکل کو100 اور کرپٹ انتہائی کو)0( صفر جہاں ہے گیا کیا استعمال اسکیل کا 100 سے صفر

 نے پاکستان مطابق کے رپورٹ گئی کی جاری سے جانب کی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی مطابق کے تفصیالت۔ ہے

 کرتے حاصل بہتری پوائنٹ ایک میں مقابلے کے سال گزشتہ میں) 2018 ٓائی پی سی( انڈیکس پرسیپشن کرپشن

 اس طرح کی سال گزشتہ رینکنگ کی ملک سے میں ممالک 180 تاہم۔ہیں لیے اسکور 33 سے میں 100 ہوئے

اپنی سے پوائنٹ ایک پاکستان نسبت کی 2017 اگرچہ۔ہے 117 بھی سال  

 ساتھ کے اسکور 41 رینک کا بھارت۔ ہے ٓائی نہیں تبدیلی کوئی میں پوزیشن کی اس ہے، الیا بہتری میں پوزیشن

 4 نسبت کی سال گزشتہ ساتھ کے اسکور 71۔ہے ٓائی بہتری پوائنٹ ایک نسبت کی سال گزشتہ جبکہ ہے رہا 78

 20 ٹاپ میں ٓائی پی سی امریکا ساتھ کے اس اور ہے ٓایا مرتبہ پہلی سے 2011 نمبر یہ۔ہے ہوئی کمی پوائنٹس

 کہ ہے ٓایا سامنے میں وقت ایسے اور ہے جھنڈی سرخ گرنا کا پوائنٹ چار میں ٓائی پی سی۔ ہے ہوگیا باہر سے

 ہوئے کرتے جاری کو انڈیکس کے 2018۔ ہیں رہے منڈال خطرات میں سسٹم بیلنس اینڈ چیک کے اس جب

 خاتمے کے کرپشن سے ملک کو پاکستان کہ تھا کہنا کا مظفر سہیل چیئرمین کے ن کستا پا انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی

 نہیں بہتر تک وقت اس صورتحال معاشی کی ملک کہ تھا کہنا کا ان۔گے ہوں کرنا اقدامات سے سنجیدگی کیلئے

 کار سرمایہ ملکی غیر کہ کہا نے انہوں۔جائے کرلیا حاصل نہ چھٹکارا سے دیمک جیسی کرپشن تک جب ہوسکتی

 سروے االقوامی بین مختلف کو پاکستان ہیں، دیکھتے ٓاسانیاں اپنی قبل سے ٓاغاز کے کاروبار میں ملک بھی کسی

 انتہائی لیے کے بنانے بہتر کو پی ڈی جی جو ٓاسکے سرمایہ ملکی غیر تاکہ ہوگا بنانا بہتر کو رینکنگ اپنی میں

 انسداد ہے، ضرورت کی دینے سزائیں مثالی کو افراد تمام ملوث میں کرپشن کہ کہا مزید نے انہوں۔ہے ضروری

 کرپٹ میں ایجنسیوں والی کرنے کام تحت کے قوانین ان اور چاہیے جانا کیا سخت مزید کو قوانین کے کرپشن

 کہ گیا کیا انکشاف میں 2018 ٓائی پی سی۔چاہیے ہونی صالحیت کی کرنے پیش ٓاسانی با کو کیس کے شخص

۔ہے ٓارہا سامنے بحران کا جمہوریت میں بھر دنیا سے ناکامی کی ممالک تر زیادہ میں پانے قابو پر کرپشن  


