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ଏଲଏସି ରେ ଚୀନ େ ସ୍ଥିତ ି ବିଷୟରେ ଚୀନେ ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କେ ବକ୍ତବୟ
ସମବନ୍ଧରେ ହାଲରେ ମିଡ଼ଆ
ି େିର ାର୍ଟରେ ଚୋଯାଇଥିବା ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କ
ି ଉ ରେ
ସେକାେୀ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
29 ରସର େମବେ 2020
ପ୍ରକୃ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC)ରେ ଚୀନେ ସ୍ଥିତ ି ସମ୍ପକଟରେ ଚୀନ ରେଶେ ବିରେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟେ ଏକ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃ ତ କେୁଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ
ମିଡଆ
ି େିର ାର୍ଟ ଉ ରେ ପ୍ରଶନେ ଉତ୍ତେରେ, ସେକାେୀ ମୁଖ ାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁ ୋଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିିନ୍ତି:
ଭାେତ-ଚୀନ ସୀମାନ୍ତ ରେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC)ରେ ଚୀନେ ସ୍ଥିତ ି ସମ୍ପକଟରେ ଚୀନ ରେଶେ ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟେ
ଏକ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃ ତ କେୁଥିବା 29 ରସର େମବେେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ର୍ାଇମସେ ଏକ େିର ାର୍ଟ ଆମ େୃ ଷ୍ଟିକୁ ଆସିଅିି ।

ଭାେତ ରକରବ ବି 1959 ମସିହାରେ ଏକ ାଖିଆଭାରବ ନିଦ୍ଧଟାେିତ ରସହି ତଥାକଥିତ ପ୍ରକୃ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC)କୁ ସ୍ୱୀକାେ
କେିନାହିଁ । ଏହି ସ୍ଥିତ ି ବହୁ େିନ ଧେି ବଳବତ୍ତେ ଅିି ତଥା ଚୀନ ରେଶ ସରମତ ସବୁ ଠାରେ ଜଣାଶୁଣା ।
ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ, 1993 ମସିହାେ ଏଲଏସି (LAC)ରେ ଶାନ୍ତି ଓ ରସୌହାର୍ଦ୍ଦଟୟ ବଜାୟ େଖିବା
ରେତ୍ରରେ ଭେସା ବୃ ଦ୍ଧି (CBMs)

ାଇଁ ଚୁକ୍ତି, 1996 ମସିହାେ ସାମେିକ

ାଇଁ ଚୁକ୍ତି, 2005 ମସିହାେ ସିବଏ
ି ମ୍ (CBMs)େ କାଯଟୟାନବୟନ

ମସିହାେ ଭାେତ-ଚୀନ ସୀମା ପ୍ରଶନେ ସମାଧାନ

ାଇଁ ରପ୍ରାରର୍ାକଲ୍, 2005

ାଇଁ ୋଜରନୈତକ
ି େୂ ରେଖ ଓ ମାଗଟେଶଟୀ ନୀତି ସରମତ ଅରନକ ଦ୍ୱି ାେିକ ଚୁକ୍ତି

ଅନୁ ଯାୟୀ, ଉଭୟ ଭାେତ ଓ ଚୀନ, ଏଲଏସି (LAC)େ ବିନୟାସକୁ ରନଇ ସହମତିରେ ହଞ୍ଚିବାକୁ ଏଲଏସି (LAC)େ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ ଓ
େୃ ଢ଼ୀକେଣ

ାଇଁ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ବ
ି ଦ୍ଧ। ବାସ୍ତବରେ, 2003 ମସିହା ଯାଏଁ େୁ ଇ

େ ଏଲଏସି (LAC)କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ େୃ ଢ଼ କେିବା

ାଇଁ ଏକ

ଅଭୟାସରେ ନିରୟାଜିତ ଥିରଲ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା େ ଏ େିଗରେ ଆଗ୍ରହ ନ ରେଖାଇବାେୁ ରସହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ାେିନଥିଲା।
ରତଣୁ, ବତ୍ତଟମାନ ରସହି ରଗାର୍ିଏ ଏଲଏସି (LAC) ଥିବା ରନଇ ଚୀନେ ଜିଦ୍ ଏହି ସବୁ ଚୁକ୍ତିରେ ରସ ରେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୁତେ
ି ବି େୀତ।
ରଯ େିକି ଆରମ ୂବଟେୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କେିଅିୁ , ଭାେତୀୟ େ ସବଟୋ ଏଲଏସି (LAC)କୁ ସମ୍ମାନ ରେଖାଇିି ଏବଂ ମାନିଆସିି ି । ସମ୍ପ୍ରତି,
ମାନନୀୟ େୋମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସେରେ ରେଇଥିବା ବକ୍ତବୟ ଅନୁ ସାରେ, ଚାଇନା େ ଶ୍ଚି ମ ରସକେେେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଲଏସି (LAC)େ
ଉଲ୍ଲଂଘନ ାଇଁ ଉେୟମ କେି ଏକ ାଖିଆ ଭାବରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବେଳାଇବାକୁ ପ୍ରରଚଷ୍ଟା କେୁଅିି ।
ଗତ କିି ି ମାସରେ ଚାଇନା

େ ବାେମବାେ ସ୍ପଷ୍ଟ କେିିନ୍ତି ରଯ, ସୀମାେ ବତ୍ତଟମାନ ସ୍ଥିତେ
ି ସମାଧାନ େୁ ଇ ରେଶ ମଧ୍ୟରେ

ସ୍ୱାେେିତଚୁକ୍ତିଗଡ଼
ି ଅନୁ ଯାୟୀ ରହବା ଉଚିତ । 10 ରସର େମବେରେ ରବୈରେଶିକ ବୟା ାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଚାଇନା ପ୍ରତି େଙ୍କ
ୁ କ

ମଧ୍ୟରେ ରହାଇଥିବା ୋଜିନାମାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା

େ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିକୁ ମାନିବା

ାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ରୋହୋଇିି।

ରତଣୁ ଆରମ ଆଶାକେୁ ରଯ, ଚାଇନା େ ନିଷ୍ଠା େ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଓ ବୁ ଝାମଣାେ ସରବଟାତଃ ଭାରବ ାଳନ କେିବ
ଏବଂ ଏଲଏସି (LAC)େ ଏକ ଅସମୀଚୀନ ତଥା ଏକ ାଖିଆ ବୟାଖୟାେୁ ନିବୃତ ରହବ ।
ନୂ ଆ େିଲ୍ଲୀ
29 ରସର ମ
େ େ
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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.

