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 واں 02 کا میکانزم ورکنگ کیلئے رابطے اور مشاورت پر امور سرحدی چین ھارتب

 اجالس

 0202 دسمبر 18

 02کا  (ڈبلیو ایم سی سی)بھارت چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم 

۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے جوائنٹ کو منعقد کیا گیا 0202دسمبر  81 السواں اج

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

 باؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔

اجالس کے  کے دور آخری کے سی سی ایم ڈبلیو والے ہونے کو 0202 ستمبر 02 نے فریقین دونوں

 والی ہونے پر( سی اے ایل) کنٹرول ولایکچ آف الئن میں عالقوں سرحدی چین -بھارت ،بعد سے

 رہنمائی کردہ فراہم کی رہنماؤں سینئر کہ کیا اتفاق پر بات اس نے فریقین دونوں۔ لیا جائزہ کا پیشرفتوں

کے پیش  معاہدوں والے پانے طے درمیان کے نمائندوں خصوصی اور خارجہ وزرائے دونوں اور

 مکملفوج کے  میں پوائنٹس متنازعہ تمام میں سیکٹر مغربی پاس کے سی ای ایل جلد از جلد وہ ،نظر

 اس بات کا بھی تذکرہ نے فریقین دونوں۔ گے رہیں کرتے کام طرف کی بنانے یقینی کو پیچھے ہٹنے

 آٹھویں اور ساتویں کے میٹنگوں کی کمانڈرز سینئر بالترتیب کو 0202 نومبر 6 اور اکتوبر 80 کہ کیا

 یقینی کو استحکام زمینی اس بات چیت نے اور ،ہوئی چیت بات سے گہرائی میں سلسلے اس میں دور

 ۔کیا ادا کردار اہم بھی میں بنانے

 نے انہوں۔ کیا اتفاق پر رکھنے برقرار مشاورت قریبی پر سطح فوجی اور سفارتی نے فریقین دونوں

منعقد کیا  میں تاریخ جلد دور( واں 9) اگال کا کمانڈروں کے اجالس سینئر کہ کیا اتفاق اس بات پر

 کی فوجیوں پر سی اے ایل مطابق کے پروٹوکول اور معاہدوں باہمی موجودہ فریق دونوں تاکہ جائے

وسکون کو بحال کیا جا  امن پر طور مکمل اور کرسکیں، کام سمت کی پیچھے ہٹنے مکمل اور جلد

 سکے۔

 دہلی نئی

 0202 ،دسمبر 18

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. 

 


