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 واں 71 کا میکانزم ورکنگ کیلئے رابطے اور مشاورت پر امور سرحدی چین بھارت

 اجالس

 4242 جوالئی، 42

 71 کا( سی سی ایم ڈبلیو) میکانزم ورکنگ کیلئے رابطے اور مشاورت پر امور سرحدی چین بھارت

کے جوائنٹ  ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ۔ ہوا منعقد کو 4242 جوالئی 42 اجالس واں

 تحت ما چینی وزارت خارجہ کے ،چینی وفد کی قیادت ( نے کی جبکہسکریٹری )مشرقی ایشیا

  ۔کی نے جنرل کے ڈائریکٹر شعبہامور  باؤنڈری اینڈ سمندری

 مغربی سیکٹر میںاور سرحدی عالقوں کی صورتحال  کے چین اور ہندوستان نے فریقین دونوں ۔4

انہوں ۔ لیا جائزہ کا عمل کے ہٹنے پیچھےفوج کے  جاری میں (ایل اے سی) کنٹرول ایکچول آف الئن

 آف الئن مطابق کے پروٹوکول اور معاہدوں باہمی کے لئے فریقین دونوں کہ اتفاق کیا پر بات اس نے

 کے چین اور ہندوستان اور ہٹنے پیچھےفوج کے  مکمل جلد اور سے (سی اے ایل) کنٹرول ایکچوئل

 سرحدی لئے کے ترقی مجموعی کی تعلقات دوطرفہے، اور کرن کم کشیدگی سے عالقوں سرحدی

کو اجاگر کیا  بات اس نے فریقین دونوں ۔ہے ضروری رکھنا برقرار وسکون امن پائیدار میں عالقوں

ٹیلیفونک گفتگو کے دوران دونوں خصوصی نمائندوں )ایس آرز( کے  ،کو 0202جوالئی  5کہ یہ عمل 

اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں  اس تناظر میں انہوں نےکے مطابق ہے۔  مابین ہونے والے معاہدے

مخلصانہ نفاذ ضروری  پائی جانے والی اتفاق کا ابھی تک فریقین کے لئے سینئر کمانڈروں کے مابین

ایک اور میٹینگ سینئر کمانڈروں کے مابین جلد ہی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ  دونوں فریقین ہے۔

 کم کشیدگی اور ہٹنے پیچھےفوج کے  مکمل سے تیزی میں عالقوں سرحدی تاکہ منعقد کی جائے گی

اٹھانے  اقدامات مزید لئے کے بنانے یقینی کو بحالی کی وسکون امن میں عالقوں سرحدی، اور ےکرن

 پر بات چیت کی جا سکے۔

برقرار رکھنے پر بھی اتفاق  نے سفارتی اور فوجی دونوں سطح پر جاری رابطوں کو یندونوں فریق .3

 کی میٹینگ شامل ہے۔میں ڈبلیو ایم سی سی  ، جس میںکیا

 دہلی نئی
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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. 


