
   সীমা�ৰ ��তভাৰত আৰ ুচীনৰ িবেশষ �িতিনিধৰ 
মাজত  অ�াদশ ৈবঠক  

২৪ মাচর্  ২০১৫ 

২৩ মাচর্  ২০১৫ তািৰেখ সীমা� �� স�েকর্  ভাৰত আৰ ুচীনৰ িবেশষ  �িতিনিধ 
সকলৰ অ�াদশ ৈবঠক থন ভাৰতৰ ৰা�ীয় উপেদ�া � অিজত েডাভাল আৰু চীনৰ 
ে�ট কাউি�লৰ িম:ইয়াং িজেয়িচৰ মাজত নতুন িদ�ীত অনুি�ত হয় ।ৈবঠক খন 
েসৗহাদর্ য্পূণর্ আৰু ��বাদীতাপূণর্ েহাৱােটা পিৰলি�ত হয় । তােৰাপিৰ ৈবঠকন এক 
গঠনমুলক আৰু অ�গিতৰ ল�য্েৰ পিৰেবশত অনুি�ত হয় । 

ভাৰতত নতুন চৰকাৰ গঠন েহাৱাৰ পাচত এইখেনই িবেশষ �িতিনিধ সকলৰ 
মাজত অনুি�ত েহাৱা �থমখন ৈবঠক ।িবেশষ �িতিনিধৰ ৈবঠকত পূেবর্ অনুি�ত 
েহাৱা ৈবঠকসমুহৰ এক সুসংহত ভােৱ পযর্ােলাচনা কৰা হয় ।আেলাচনাৰ অ�গিত 
স�েকর্  েতওঁেলােক সে�াি� �কাশ কেৰ আৰু এক নয্াযয্,যুি� স�ত উভযপ�ৰ 
�াৰা �হণ েযাগয্ সীমা� ��ৰ আশ্◌ু সমাধানৰ উে�শয্েৰ ি�-সূ� পদে�পৰ �িত 
দায়ব�তাৰ ওপৰত গৰু� �কাশ কেৰ । ৰাজৈনিতক মান আৰু িদশিনণর্য় কৰা 
নীিতসমুহৰ চুি�ৰ িভত্তীত সীমা� ��ৰ সমাধানত সীমা� ��ৰ সমাধানত এক 
পাৰ�ািৰকভােৱ �হণেযাগয্ ে�মৱকর্  সৃি�ৰ ল�য্ত িবেশষ �িতিনিধৰ আেলাচনা 
আগবােঢ় । 

দেুয়াপ�ই সীমা� অ�লত শাি� আৰু ি�তাৱ�া বজাই ৰখাৰ কাৰেন �েয়াজনীয় 
পদে�প �হণ কৰাৰ বােব দেুয়াপ�ই একমত হয় ।ি�পা�ীক স�কর্ ৰ িনৰিবি�� 
�গিতৰ ে��ত এক পূবর্চতর্  ,দেুয়ােদশৰ সূীমা� বািহনীৰ মাজত েহাৱা িনয়িমত 
আেলাচনাত উভয়প�ই সে�াি� �কাশ কেৰ আৰু এেন ধৰনৰ সংেযাগৰ আৰ ুঅিধক 
স�সািৰত কৰাত একমত হয় ।সীমা� অ�লত শাি� আৰ ু ি�তাৱ�া বজাই ৰখাৰ 



ে��ত এেন ধৰনৰ সংেযাগ অতয্� গৰু�পূণর্  আৰ ু দেুয়াপ�ৰ মাজত আ�া বিৃ� 
কৰাৰ �িত �হম কৰা পদে�পৰ অ�র্গত । 

২০১৪ চনৰ েচে��ৰ মাহত ৰা�পিত িচ িজন িপঙৰ সফল ভাৰত �মণৰ পাছত 
ি�পা�ীক স�কর্  �সাৰণত উভয় প�ৰ িবেশষ �িতিনিধৰ ইিতবাচক ভূিমকা বুিল 
�ীকৃিত �দান কেৰ আৰ ু ভাৰত-চীন স�কর্ ত উ� �মণ অিত গৰু�পূণর্ ঘটনা 
।েৰলপথ,�াটর্ িচিট , বৃিত্তগত িশ�া,দ�তা বৃি�,িনমর্ল আৰু পুণৰ নবীকৰণ 
িবদযু্তি� আৰু উতপাদনৰ ে��সমহুত ি�পা�ীক স�� স�সাৰণৰ ে��ত 
�িচেড� িচ’ৰ �মণ কালত িয িদকিনণর্য় িচি�ত হয় তাৰ িভিত্তত গিত স�াৰ কৰাৰ 
বােব দেুয়াপ�ৰ িবেশষ �িতিনিধেয় স�িত �কাশ কেৰ ।সেহাদৰা নগৰ আৰু 
সেহাদৰা �েদশ বয্ৱ�াপণাৰ মাধয্মত ভাৰতৰ �েদশ আৰ ুচীনৰ �ােদিশক ৰাজয্ৰ 
মাজত �মব�র্ মান েযাগােযাগৰ িভত্তী দেুয়ােদশৰ ি�পা�ীক স�কর্  গভীৰতম কৰাৰ 
মাধয্ম বুিল দেুয়াপ�ই একমত �কাশ কেৰ ।দেুয়াগৰাকী িবেশষ �িতিনিধেয় 
দেুয়ােদশৰ মাজত ি�পা�ীক স�কর্  গাঢ় কিৰ েতালাৰ বােব ৰিশষর্পযর্ায়ৰ �মণ 
িবিনময়ক গৰু�পূণর্ বিুল গৰু� �দান কেৰ । 

দেুয়াপ�ই িবিভ� �াথর্ৰ আ�িলক আৰু আ�র্জািতক িবষেয় মতিবিনময় কেৰ আৰু 
স�াসবাদ িবৰুে� েমাকােবলা ,সাবিৰয় িনৰাপত্তা,জলবায় ু পিৰবতর্ ন,ৰা�সংঘৰ 
পুণৰগঠন আৰু অসামিৰক পৰমানু সহেযািগতাৰ স�েকর্  পৰামশর্ স�সাৰণত 
সহমত �কাশ কেৰ । 

ে�ট কাউি�ল ইয়াং িজেয়িচেয় ২৪ মাচর্  �ধানম�ী নেৰ� েমাদীৰ ৈসেত সা�াত কেৰ 
আৰু �িচেড� িচ িজন িপঙ আৰু �ধানম�ী িল েকিচয়াঙৰ ৈহ শেভ�া �হণ কেৰ  । 

নতুন িদ�ী 

২৪ মাচর্  ২০১৫         


