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On the invitation of Mr.Shin Boem-Chul,Vice Minister, Ministry of National Defence, Republic of
Korea, Lt Gen (Retd) Hamood uz Zaman Khan, Secretary Defence and Rear Admiral Faisal Amin,
Additional Secretary Defence, Ministry of Defence visited Seoul for attending the Vice-Ministerial
Bilateral Meeting on 11th October 2022. During the meeting, both sides exchanged views on
regional and global security and matters of mutual interest, particularly in defence collaboration.
The deadly floods situation in Pakistan also came under discussion. Secretary Defence, Pakistan
thanked the Korean Vice Minister for arranging the bilateral meeting.
In a ceremony arranged at Army club, the Vice Minister and Secretary Defence signed the
“Memorandum of Understanding between the Ministry of National Defence of the Republic of
Korea and the Ministry of Defence of the Islamic Republic of Pakistan on Defence Cooperation”.
This MoU will provide solid legal framework for enhancing defence cooperation between the
Armed Forces of both Asian countries.
At the end, it was mutually agreed to conduct such like visits for promotion of defence ties between
both countries.

وزارت دفاع
پریس ریلیز
راولپنڈی۔11اکتوبر2022

جمہوریہ کوریا کی وزارت قومی دفاع کے نائب وزیر جناب شن بوئم ْچل نے 11اکتوبر  2022کو نائب وزرات کی
دوطرفہ میٹنگ میں شرکت کے لیے وزارت دفاع پاکستان کو دورے کی دعوت دی۔ پاکستان وزارت دفاع سے سیکرٹری دفاع
،لیفٹیننٹ جنرل(ریٹائرڈ) حمودالزمان خان اور ایڈیشنل سیکرٹری ریئرایڈمرل فیصل امین پرمشتمل وفد نے سیول کا دورہ کیا۔
مالقات کے دوران دونوں فریقین نے عالقائی اور عالمی سالمتی اور باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص دفاعی تعاون
پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں سیالب کی ہالکت خیز صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ سیکرٹری دفاع ،پاکستان نے دو طرفہ مالقات
کا اہتمام کرنے پر کوریا کے نائب وزیر کا شکریہ ادا کیا۔
آرمی کلب میں منعقدہ ایک تقریب میں نائب وزیر اور سیکرٹری دفاع نے "جمہوریہ کوریا کی وزارت قومی دفاع اور
اسالمی جمہوریہ پاکستان کی وزارت دفاع کے درمیان دفاعی تعاون پر مفاہمت کی یادداشت" پر دستخط کیے۔ یہ ایم او یو دونوں
ایشیائی ممالک کی مسلح افواج کے درمیان دفاعی تعاون کو بڑھانے کے لیے ٹھوس قانونی ڈھانچہ فراہم کرے گا۔
آخر میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے اس طرح کے دورے کرنے پر باہمی اتفاق کیا گیا۔

