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2019،  ستمبر    28 
 
 

  شامل میں ممالک 20 پہلے پاکستان میں کرنے اصالحات ٓاسانیاں، میں کاروبار
 ممالک والے فراہم ٓاسانیاں لیے کے کرنے شروع کاروبار مطابق کے رپورٹ کی بینک عالمی)مانگٹ رفیق(کراچی

۔کیں اصالحات نے جنہوں ہیں شامل میں ممالک20ان پاکستان میں ضمن کے  
 

 کویت، کوسوو، کینا، اردن، بھارت، دجیبوتی، چین، بنگالدیش، ، بحرین ، ٓاذربائیجان سمیت پاکستان میں ممالک ان

۔ہیں شامل زمبابوے اور ازبکستان ٹوگو، عرب،تاجکستان، سعودی قطر، نائجیریا، میانمار، کرغزستان،  
 

 کی ممالک والے کرنے شروع کاروبار پاکستان میں 2006مطابق کے رپورٹ ایک کی ادارے رساں خبر جرمن

۔رہا زوال مسلسل میں تھا،جس پر پوزیشن ویں61میں فہرست  
 

۔تھا پر 134بھارت کہ جب 110پاکستان میں2015۔تھا پر درجے132بھارت کہ جب107پاکستان میں   2014 

میں رپورٹ کی2018اور پر درجے ویں 77اوربھارت 136پاکستان میں بندی درجہ کی   2019 

۔تھا پر ویں100 بھارت اور درجے147پاکستان   
 

 کے عرصے کے2013سے1990جہاں تھا شامل میں ممالک تیس ان پاکستان مطابق کے رپورٹ کی2015اکتوبر

۔ہوا اضافہ میں تحفظ کے ہولڈرز شیئر دوران  
 

 ٓاسانی میں کاروبار پاکستان کہ کہا میں ٹویٹ نے پاچماتھو ایلنگو ڈائریکٹر کنٹری کے بینک عالمی کیلئے پاکستان

۔ ہے ہوگیا شامل میں ممالک والے کرنے اصالحات 20 کے دنیا ساتھ کے اصالحات چھ میں زمرے کے  
 

۔گی جائے کی جاری کو اکتوبر24فہرست سے حوالے کے بندی درجہ کی ممالک  
 

 لئے سے جانب کی حکومت پنجاب اور سندھ وفاق، اقدامات یہ ہیں، کرتے پیش باد مبارک پر کامیابی اجتماعی اس ہم

۔گئی کی مرتب کیلئے2020فہرست یہ۔ ہیں گئے  
 

 تعمیراتی میں ان ہیں، کی اصالحات نمایاں میں شعبوں اہم 6جن نے پاکستان مطابق کے رپورٹ کی بینک عالمی

 جیسی کرنے شامل میں نیٹ ٹیکس کو عوام اور تجارت پار فراہمی،سرحد کی بجلی ملکیت، کی کاموں،جائیداد

۔ ہیں اصالحات  
 

۔ہوا بہتر بھی زندگی معیار کا لوگوں اور ہوئی ہموار راہ کی ترقی میں ملک سے وجہ کی اقدامات ان  
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۔ہوگیا ٓاسان کرنا ادا ٹیکس سے منصوبے کے کرنے ادا ٹیکس الئن ٓان لیے کے کرنے شامل میں نیٹ ٹیکس کو عوام  
 

 قائم کمیٹی اسٹیرنگ اصالحات صدارت زیر کی اعظم وزیر سمیت سیکریٹریٹ قومی کیلئے عملدرٓامد پر اصالحات

۔گیا کیا اضافہ میں اقدامات الئن ٓان۔ گئی کی  
 

 رجسٹریشن کی جائیداد اور اجازت کی تعمیرات سے اتھارٹی ڈیویلپمنٹ الہور اور اتھارٹی کنٹرول اینڈ بلڈنگ سندھ

۔گیا بنایا ٓاسان کو  
 

۔ ہے ہوئی ٓاسانی کافی سے جس گیا بنایا پورٹل الئن نٓ ا کیلئے حصول کے کنکشن کمرشل نئے کے بجلی  
 

 کے سسٹم الیکٹرانک لئے اقدامات متعدد کیلئے کلیئرنس رفتار تیز کی مال پر سرحدوں االقوامی بین نے پاکستان

۔کیا کومربوط انسپکشن مشترکہ بھی پر بندرگاہ اور گیا، بنایا بہتر رابطوںکو میں ایجنسیوں سرکاری مختلف تحت  
 

 میں اکتوبر سال ہر "سنزب گنئوڈ فوا زیا" رپورٹ ساالنہ کی کرنے شروع کاروبار سے جانب کی بینک عالمی

۔ہے جاتی کی مرتب لئے کے برس ٓائندہ جو ہے ہوتی جاری  
 

 اور ٓاسان کیلئے کرنے شروع کاروبار ملک سے کون میں عالم اقوام کہ بتاتاہے بینک عالمی میں رپورٹ اس

۔ہیں رکھتے ماحول سازگار  
 

۔کرتاہے شامل کو ممالک190یا189میں سروے اس بینک عالمی  
 

۔تھا پر درجے 176 دیش بنگال اور77،بھارت136پاکستان میں رپورٹ کی  2019 
 

۔تھا پر درجے177بنگالدیش اور100بھارت ،147پاکستان میں رپورٹ کی   2018 
 

،128 پاکستان میں2016۔تھا پر174دیش بنگال اور130،بھارت138پاکستان میں   2017 

۔تھا پر درجے173بنگالدیش اور142 بھارت   
 

۔تھا پر درجے130بنگالدیش اور134،بھارت110پاکستان میں  2015 
 

 اور ہے کرتا استعمال کار طریقہ پیچیدہ ایک بینک ورلڈ لیے کے کرنے مرتب رپورٹ کی بزنس ڈوئنگ یا کاروبار

۔ہے کیاجاتا پر بنیاد کی شمار و اعداد مختلف تعین کا پوزیشن    


