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2019،  اکتوبر    25 
 

 پیچھے کو دیش بنگلہ اور بھارت بہتر، درجے 28 ماحول کاروباری پاکستان،

 وعدہ اور ایک بینک، ورلڈ شامل، میں 10 ٹاپ والے کرنے اصالحات دیا، چھوڑ

  خان عمران کردیا، پورا
 ٓاگیا پر نمبر ویں 108 پاکستان میں رپورٹ ساالنہ سے حوالے کے کاروبار کی بینک عالمی) ایجنسیاں(ٓاباد اسالم

 28 میں بندی درجہ کی ٓاسانی میں کاروبار پاکستان مطابق ءکے2020 رپورٹ بزنس ڈوئنگ کی بینک عالمی ہے،

 10 والے کرنے اصالحات کاروباری پاکستان ہے، ٓاگیا پر نمبر ویں 108 سے نمبر ویں 136 ساتھ کے بہتری درجے

۔ہے پر پوزیشن چھٹی پاکستان میں لسٹ اس‘ہے گیا ہو شامل بھی میں فہرست کی ممالک بڑے  
 

 دیتے باد مبارک کو قوم پر بہتری زیادہ سے سب کی تاریخ میں بندی درجہ کی پاکستان نے خان عمران وزیراعظم

۔پوراکردیا اوروعدہ ایک گیا کیا سے عوام کہ ہے کہا ہوئے   
 

 ہیں پر نمبر تیسرے کانگ ہانگ اور دوسرے سنگاپور پہلے لینڈ نیوزی میں بندی درجہ عالمی مطابق کے رپورٹ

 شامل میں بندی درجہ کی ممالک10 پہلے بھی سوئیڈن اور ناروے برطانیہ، جارجیا، ‘امریکا کوریا، ڈنمارک، جبکہ

۔ہیں   
 

۔رہا 168 درجہ کا دیش بنگلہ اور99 لنکا ،سری94 ،نیپال89 ،بھوٹان63 بھارت میں بندی درجہ عالمی  
 

 نمایاں اتنی نے پاکستان میں رپورٹ سے حوالے کے کاروبار کی بینک عالمی مرتبہ پہلی میں تاریخ ملکی

۔ہے کیا مظاہرہ کا کارکردگی   
 

 ڈوئنگ بزنس کے پاکستان‘ ہے گیا ہو 61 کر بڑھ سے55.5اسکور بزنس ڈوئنگ کا پاکستان مطابق کے رپورٹ

۔ہوا اضافہ کا2.5 اسکورمیں کے دیش بنگلہ جبکہ3.5 کا ،بھارت4.0 کا ،چین5.6 اسکورمیں   
 

 میں اشاریوں 6 کی پاکستان مطابق کے رپورٹ۔  ہے دیا چھوڑ پیچھے کو ممالک تینوں ان نے پاکستان طرح اس

 کی پراپرٹی حصول، کے بجلی لئے کے کاروبار پرمٹس، تعمیراتی کاروبار، میں جن ہے ٓائی بہتری میں رینکنگ

۔ہے شامل تجارت پار ٓار کے سرحدوں اور ادائیگی کی ٹیکسوں رجسٹریشن،  

 

 کے کاروبار پرمٹس، تعمیراتی کاروبار، میں جن ہے ہوا اضافہ میں اسکور کے پاکستان میں اشاریوں 7 طرح اسی

 اوراقلیتی تجارت پار ٓار کے سرحدوں اور ادائیگی کی ٹیکسوں رجسٹریشن، کی پراپرٹی حصول، کے بجلی لئے

۔ہے شامل تحفظ کا کاروں سرمایہ   
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 بحرین، ٹوگو، ، اردن عرب، سعودی میں ان ہے دکھائی بہتری میں رینکنگ اس نے ممالک جن عالوہ کے پاکستان

۔ہیں نائیجریاشامل اور بھارت چین، کویت، تاجکستان،   
 

 کی پاکستان سال گزشتہ ہے، پر نمبر ویں 72 پاکستان میں اشاریے کے اصالحات میں ضمن کے ٓاغاز کے کاروبار

 نمبر ویں 112 پاکستان میں رینکنگ کی اصالحات سے حوالے کے پرمٹس تعمیراتی۔ تھیں پر پوزیشن 130 رینکنگ

۔تھا پر پوزیشن ویں 166 میں رینکنگ اس پاکستان سال گزشتہ ہے، پر   
 

 نمایاں میں رینکنگ کی پاکستان سال رواں تھا نمبرپر ویں167 پاکستان سال گزشتہ میں حصول کے کنیکشن بجلی

 میں مقابلہ کے سال گزشتہ میں رجسٹریشن کی پراپرٹی۔ ہے ٓاگیا پر پوزیشن ویں 123 پاکستان اور ہے ٓائی بہتری

۔ہے ٓائی بہتری کی درجے 10 میں رینکنگ کی پاکستان   
 

۔ہے ٓائی بہتری کی درجے 22 میں پوزیشن کی پاکستان سے حوالے کے ادائیگی کی ٹیکسوں   
 

۔ہے نمبرپر ویں161 سال رواں تھا پر نمبر ویں 173 میں رینکنگ اس سال گزشتہ   
 

 رینکنگ اس سال گزشتہ ہے دکھائی بہتری نمایاں نے پاکستان بھی میں اصالحات سے حوالے کے تجارت پار سرحد

۔ہے ٓاگیا نمبرپر ویں111 پاکستان سال رواں تھا پر نمبر ویں 142 میں   
 

 اصالحات نمایاں نے پنجاب اور سندھ وفاق، ہیں، اصالحات جامع کی صوبوں اور وفاق وجہ کی بہتری میں درجے

۔ہیں کی  
 

 حوالے کے کرنے پیدا ٓاسانیاں میں میںکاروبار رپورٹ کی بینک عالمی نے خان عمران وزیراعظم جانب دوسری

 یہ کہ ہے کہا ہوئے دیتے باد مبارک کو قوم پر بہتری زیادہ سے سب کی تاریخ میں بندی درجہ کی پاکستان سے

 سرفہرست سے لحاظ کے کاری سرمایہ پاکستان تک ء2020‘ہے تکمیل کی وعدے اور ایک کے منشور ہمارے

 کی پاکستان میں سال 10 گزشتہ کہ کہا نے اعظم وزیر میں بیان اپنے کو جمعرات۔ گا جائے ہو شامل میں ممالک

 108 سے 136 ساتھ کے بہتری درجے 28 ہم اب۔ تھی ہوئی تنزلی درجے 50 سے حوالے کے ٓاسانیوں میں کاروبار

۔ہیں ٓاگئے پر نمبر ویں   
 

 میں سلسلہ اس نے جنہوں دی باد مبارک کو داران ذمہ تمام ان کے حکومت اپنی پر کامیابی اس نے اعظم وزیر

۔کیا کام سے لگن اور محنت   
 

۔ہے کرنا کچھ بہت میں سلسلہ اس ہمیں ابھی کہ کہا نے اعظم وزیر   
 

۔گا جائے ہو شامل میں ممالک سرفہرست سے لحاظ کے کاری سرمایہ پاکستان ءتک2020 کہاکہ نے انہوں  


