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 (2222نومبر  11تا  11کمبوڈیا ) دورہ ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ کا

 2222نومبر  31

کمبوڈیا کا کامیاب اور  2222نومبر  31تا  33نائب صدر جمہوریہ جناب جگدیپ دھنکھر نے عزت مآب ہندوستان کے 

۔ سال یک ہوئےہند یادگاری چوٹی کانفرنس میں شر -کو آسیان 2222نومبر  32 وہدورے کے دوران،  دورہ کیا۔ بارآور

عالمت ہے۔ یہ چوٹی  ہسال 32 یک ہند منصوبہ جاتی شراکت داری -ویں سالگرہ اور آسیان 12ہند تعلقات کی -آسیان 2222

مقام عطا اونچا  اہند کے تعلقات کو ایک جامع منصوبہ جاتی شراکت داری ک-یخی تھی کیونکہ اس نے آسیانکانفرنس تار

 کیا ہے۔ جامع منصوبہ جاتی شراکت داری کے اصولوں کو بیان کرنے واال ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔

چوٹی  ۔ہوئے کیمیں بھی شر چوٹی کانفرنس ویں مشرقی ایشیا31کو  2222نومبر  31. عزت مآب نائب صدر جمہوریہ 2

جس طرح سے اعلی رہنماؤں نے خطے میں میں ( چوٹی کانفرنسمشرقی ایشیا ) EASکے دوران انہوں نے  کانفرنس

 قت پذیر، لچکدار اور متحرک بنانے پر زور دیا۔ اہمیت پر روشنی ڈالی اور اسے مزید مطاباسکی  فورم کی رہبری کی

کو برقرار رکھنے کے ساتھ آزادانہ،  اوور فالئٹاور  اہمیت ظاہر کی کہ نیویگیشن کی آزادیاس بات کی  انہوں نے

بحرالکاہل  –ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ ہند  EASبحرالکاہل کو فروغ دینے کے لئے  –کھلے، جامع اور قواعد پر مبنی ہند 

کے  AOIPکے ساتھ  IPOIانہوں نے  میں آسیان کی مرکزیت کے لیے ہندوستان کی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے،

مشرقی ) EAS، بحری وسائل کی پائیدار ترقی میں  HARDاور بحری سالمتی،  زیادہ تعاون پر زور دیا،کے اجتماع 

عزت مآب نائب  کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ کے الئحہ عمل( چوٹی کانفرنسایشیا 

چوٹی مشرقی ایشیا ) EASصدر جمہوریہ نے خوراک اور توانائی کے بڑھتے ہوئے تحفظ کی اہمیت کا اظہار کیا جو 

کے اراکین سے ( چوٹی کانفرنسمشرقی ایشیا ) EASبحرالکاہل سے ماوراء پھیلی ہوئی ہے، اور  –اور ہند ( کانفرنس

 ۔یک ی درخواستک شرکت میں جوار کے بین االقوامی سال میں مکمل 2221

 

نے کمبوڈیا کے بادشاہ، وزیر اعظم، سینیٹ کے صدر سے بھی  جمہوریہدورے کے دوران عزت مآب نائب صدر . 1 

 کی  حمایتی ہندوستان میں مشکل گھڑی ملک اور اس پر آئے مالقاتیں کیں۔ . تمام میٹنگوں میں کمبوڈیا کی قیادت نے

 ۔تعریف کی

 

اور وزیر اعظم ہن سن کی موجودگی میں ثقافت، حیاتیاتی تنوع اور صحت کے شعبوں  جمہوریہعزت مآب نائب صدر . 4

 میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی تین یادداشتوں اور ایک مالیاتی انتظامات کا تبادلہ ہوا۔

 

امریکی  426,000نے کمبوڈیا میں تین اضالع اور ایک کمیون کی ڈیمائنگ کے لیے  جمہوریہعزت مآب نائب صدر . 5

 12اسکالرشپ کو  ICCRاور  252سے بڑھا کر  222سالٹ کو  ITECکی امداد کا اعالن کیا، اور ملک کے لیے ڈالر 

 کر دیا۔ 52بڑھا کر سے 



نے ویتنام کے وزیر اعظم سے بھی مالقات کی اور دو  جمہوریہ، عزت مآب نائب صدر چوٹی کانفرنس سے الگ. 6

 مور پر تبادلہ خیال کیا۔طرفہ اور کثیر اطرافی ا

نے سیم ریپ میں ٹا پروہم مندر اور انگکور واٹ مندر کے ورثے کے مقامات کا دورہ  جمہوریہ. عزت مآب نائب صدر 1

 کیا اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے ان ثقافتی ورثے کے مقامات پر بحالی اور تحفظ کے کام کا جائزہ لیا۔

 

اور  آرکیالوجیکل سروے آف انڈیامندر میں ہال آف ڈانسرز کا افتتاح کیا۔ ٹا پروہم کا تحفظ اور بحالی ٹا پروہم نہوں نے ا. 8

APSARA 2233 جوکا شراکتی منصوبہ ہے  اتھارٹی( یپ کے عالقے کے تحفظ اور انتظام ک)انگکور اور سیم ری 

 رہا ہے۔ے کا بیڑا اٹھا مرحل ےتیسرے بحالی اور تحفظ کے کام کہندوستان اس وقت جا رہا ہے۔ . بنایا سے 

کمبوڈیا کی عصری  3991تا  3986انگکور واٹ ٹیمپل کمپلیکس یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ ہندوستان نے . 9

 ملین امریکی ڈالر کی کل الگت سے انگکور واٹ کی بحالی اور تحفظ کا کام کیا۔ 4میں  عہدتاریخ کے سب سے مشکل 

طور پر کمبوڈیا کے ساتھ  وصیخص ،   صدر جمہوریہ ہند کے دورہ نے آسیان کے رکن ممالکعزت مآب نائب . 32

 ۔کو دوبارہ مستحکم کیا ہےہمارے قریبی تعلقات 

 

 نوم پنہ

 2222نومبر  11

 

 

 

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. 

 


