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 اعلی کے ممالک سارک لئے کے نمٹنے سے اثرات کے 91 ڈکوو پر تجارت عالقائی

 کانفرنس ویڈیو کی انعہدیدار تجارتی

 0202 ،اپریل08 

 گئے کئے کو 0202 مارچ 51 میں کانفرنس ویڈیو کی رہنماؤں سارک سے جانب کی اعظم وزیر

 ویڈیو کی عہدیداروں تجارتی سنیئر مدعو کے ممالک سارک تمام ،پر تعمیل کرتے ہوئے اعالن

 ڈکوو پر تجارت عالقائی سمیت پابندیوں سفر کی منعقد کی گئی، جس میں کو 0202 اپریل 8 کانفرنس

 ۔گئی کی چیت بات میں بارے کے اثرات کے 51

 ۔کی شرکت نے ممالک تمام کے سارک عالوہ کے پاکستان میں کانفرنس ویڈیو

 کا نظر نقطہ کے کرنے حل کو مسئلے اور مفاد مشترکہ گہری میں صورتحال چیلنجنگ موجودہ

 پر طور فعال میں چیت بات پر ایجنڈے وسیع وابستہ سے تجارت نے ممالک تمام ہوئے، کرتے مظاہرہ

 کافی پر تجارت میں خطے کے سارک کا مرض وبائی 51 - ڈوکو کہ تھا گیا کیا تسلیم یہ۔ لیا حصہ

 کہ گیا دیا زور پر بات اس ،لئے کے نمٹنے سے صورتحال کو ممالک۔ ہے امکان کا پڑنے اثر منفی

 عالقائی خطے میں تک وقت اس ہے، جاتا کیا نہیں بحال پر طور مکمل کو چینلز تجارتی عام تک جب

 کی ذرائع اور طریقوں نئے پر طور مشترکہ لئے کے وسعت میں اس اور رکھنے برقرار کو تجارت

 سازگار کو ضرورت اشد کی رکھنے برقرار کو تجارت ضروری میں خطے سارک۔ جائے کی نشاندہی

 ۔گیا دیکھا پر طور کے موضوع اہم ایک لئے کے غور

 سہولت کی تجارت ذریعہ کے حل عملی میں امور مخصوص کچھکئے گئے  حل میں کانفرنس ویڈیو

 شدہ دستخط ڈیجیٹل منظوری، عبوری کی درآمدات پر ڈیوٹی ترجیحی ساتھ کے شرائط موزوں جیسے

 کی دستاویزات لئے کے منظوری کی درآمدات ذریعہ کے کسٹم منظوری، عارضی کی سرٹیفکیٹ

 اسٹیشنوں کسٹم لینڈ پر سرحد زمینی رہائی، کی ادائیگی ذریعہ کے بینکوں ،منظوری کی کاپیاں اسکین

 پر تجارت عالقائی۔ کرنے جیسے مسائل شامل ہیں حل کو مسائل درپیش لئے کے درآمد/  برآمد پر

 خطے سارک کو اقدامات ممکنہ کے اسے کم کرنے اور اثرات کے امور کے صحت جیسے 51 ڈکوو

مرکزی موضوع کے  نئے ایک لئے کے ومباحثے بحث میں ورک فریم وسیع کے سہولت تجارتی میں

 بھی پر ضرورت کی بڑھانے کو مقدار کے تجارت ممالک کے باہمی سارک۔ دیکھا گیا طور پر

 ۔گئی ڈالی روشنی



 ذریعے کے پوائنٹ فوکل نامزد ایک میں ملک ہر نے ممالک شریک تمام بعد، کے گفتگو جامع ایک

 کرنے مربوط کو عمل اس نے فریق ہندوستانی۔ کی پیش تجویز کی رہنے میں رابطے مستقل اور قریب

 کے خاتمے کے پابندیوں کی وحرکت نقل میں نتیجے کے بحران 51کووڈ  سے جس کی، کش پیش کی

 بھی چیت بات مزید پر اقدامات مجوزہ اور خیاالت کے بحالی جلد کی تجارت کی معمول میں خطے بعد

 ۔گی ہوسکے ممکن

 

 دہلی نئی

 0202 ،اپریل 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


