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 مشاورت ویں5مالئیشیا کے مابین دفتر خارجہ سے متعلق -ہندوستان

 2222 ،اپریل 12

 

 وزارت کی مالئیشیا اور کمار سوربھ جناب (مشرق) سکریٹری خارجہ میں وزارتکی ہندوستان 

 کو 2222 اپریل 22نے  زن محمد بن امران داتو جنرل سکریٹری ڈپٹی کے امور طرفہ دو کے خارجہ

 دو) مشاورت سے متعلق خارجہ دفتر ویں5 درمیان کے مالئیشیا اور ہندوستان میں مالئیشیا پتراجایا،

 ۔کی صدارت مشترکہ طور پر کی( مشاورت طرفہ

 

 سیف سری داتو مآب عزت خارجہ وزیر کے مالئیشیا نے( مشرق) سکریٹری دوران، کے دورے۔ 2

 پر تعلقات طرفہ دو کے درمیان مالئیشیا -ہندوستان اور کی مالقات بشکریہ ایک بھی سے عبدہللا الدین

 ۔کیا خیال تبادلہ

 

 جائزہ کا تعلقات جہتی کثیر درمیان کے مالئیشیا اور ہندوستان دوران کے مشاورت کی خارجہ دفتر۔ 3

 اندر کے ورک فریم کے پارٹنرشپ اسٹریٹجک بہتر کے 2225 نے فریقین دونوں ہوئے، لیتے

 دوطرفہ نے مشاورت کی خارجہ دفتر۔ کی ظاہر خواہش کی بڑھانے آگے کو تعلقات طرفہ دو مجموعی

 پر امور عالمی اور عالقائی عصری کے دلچسپی باہمی اور لینے جائزہ کا پہلوؤں تمام کے تعلقات

 ۔کیا فراہم موقع کا خیال تبادلہ

 

 مختلف اور کیا، اظہار کا اطمینان پر تعلقات تجارتی اور اقتصادی ہوئے بڑھتے نے فریقین دونوں۔ 4

 رکھتے مدنظر کو عزم مشترکہ کے فریقوں دونوں لیے کے کرنے تیز مزید کو تعاون میں شعبوں

 ۔کیا اظہار کا امید کی بحالی سے تیزی کی تعلقات میں عرصے کے بعد کے کووڈ ہوئے

 

 پر طور باہمی اور کرنے، فعال دوبارہ کو میکانزم دوطرفہ میں شعبوں مختلف نے فریقین دونوں۔ 5

 پیش نتائج میں میٹنگ اگلی کی کمیشن مشترکہ کی سطح وزارتی والی ہونے منعقد پر تاریخ مناسب

 ۔کیا اتفاق پر کرنے کام لیے کے کرنے



 ہندوستان نے فریقین دونوں ہیں، ہورہے مکمل سال 65 کے قیام کے تعلقات سفارتی سال اس چونکہ۔ 6

 ۔کیا اتفاق پر کرنے منعقد تقریبات یادگاری میں انداز مناسب میں دونوں مالئیشیا اور

 

 پر کرنے منعقد پر تاریخ مناسب پر طور باہمی میں دہلی نئی مشاورت اگلیدفتر خارجہ سے متعلق ۔ 7

 ۔گیا کیا اتفاق

 

 دہلی نئی

 2222 ،اپریل 12

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


