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ଭାରତ- ଚୀନ୍ ର ସୀମାବ��ୀ ଅ�ଳେର ସା�ତିକ ବିକାଶ
ଉପେର ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ବିେଶଷ �ତିନଧ
ି �
�
ମ�େର କଥାବା��ା

ଜୁଲାଇ 06, 2020
1. ସୀମାଜନିତ ��� ଉପେର ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ର ବିେଶଷ �ତିନିଧୀ - ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁର�ା
ପରାମଶ�ଦାତା �ୀ ଅଜିତ େଡାଭାଲ ଏବଂ ଚୀନର ରାଜ� କାଉନସି ଲର୍ ଏବଂ ବିେଦଶ ମ�ୀ �ୀ
ୱା� ୟି 5 ଜୁଲାଇ 2020 େର େଟଲି େଫାନ୍ େର କଥାବା��ା କରି ଥ �େଲ। ଦୁ ଇ ବିେଶଷ
�ତିନିଧୀ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାବ��ୀ ଅ�ଳର ପ�ି ମୀ େ��େର ହାଲେର େହାଇଥ �ବା ବିକାଶ
ଉପେର �� ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବେର ଭାବ ବିନିମୟ କରି ଥ �େଲ।

2. ଦୁ ଇ ଜଣ ବିେଶଷ �ତିନିଧୀ ଏହି କଥାେର ସହମତ େହେଲ େଯ , ଆମର �ିପ�ୀୟ ସ�କ�ର
ପରବ��ୀ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାବ��ୀ ଅ�ଳେର ଶା�ି ବଜାୟ ରଖ �ବା ଉଭୟ
େନତା� ସହମତି ଅନୁ ସାେର ମାଗ�ଦଶ�ନ କରି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଭୟ ପ� ��କୁ ବିବାଦେର
ପରି ଣତ କରି ବଢାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହ।ଁ େତଣୁ , େସମାେନ ଏଲଏସି ପାଖେର ଥ �ବା େସ�ନିକ
ମାନ�ୁ ଶୀ� ସଂପୂ�� ଭାବେର ହଟାଇବା ଏବଂ ଶା�ିର ପୁନଃ �ାପନା ପାଇ ଁ ଭାରତ-ଚୀନ
ସୀମାବ�� ଅ�ଳେର ଆମନା ସାମନା େହବାର �ିତକ
ି ୁ ସ�ାଳିବା ଉପେର େଜାର େଦଇଥ �େଲ।
ଏହି ପରି େ��ୀେର େସମାେନ ଆହୁ ରି ମ� ସହମତ େହାଇଥ �େଲ େଯ ଉଭୟ ପ�କୁ ଏଲଏସି
ପାଖେର ଥ �ବା େସ�ନିକ ମାନ�ୁ ହେଟଇବା ��ିୟାକୁ ଶୀ�ତାର ସହିତ ପୁରା କରି ବା ଉଚିତ।
ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାବ��ୀ ଅ�ଳେର ଉଭୟ ପ� ପଯ��ାୟ�େମ ସମ��ୁ ହଟାଇବାକୁ ମ�
ସୁନି�ିତ କରି େବ। େସମାେନ ପୁଣି ସହମତି ବ�� କରି ଛ�ି େଯ ଉଭୟ ପ� �କୃତ
ନିୟ�ଣର େରଖାକୁ ଉ�ଂଘନ କରି େବ ନାହି ଁଏବଂ େକୗଣସି ମ� ପ� େସଠାେର ଯଥା�ିତିକୁ
ବଦଳିବା ପାଇ ଁ େକୗଣସି ଏକପାଖ �ଆ କାଯ��ାନୁ �ା� ନ �ହଣ କରି ବା ଉଚିତ ନୁ େହ ଁଏବଂ ଏହା
ଛଡ଼ା ଉଭୟ ପ� ରାଜି େହାଇଛ�ି େଯ , ଏଭଳି େକୗଣସି ମ� ଘଟଣାରୁ ବ�ିବା ପାଇ ଁ ମି ଳିମିଶ ି
କାମ କରି ବା ଉଚିତ ଯାହାକି ସୀମାବ��ୀ ଅ�ଳେର ଶା�ିକୁ ଭ� କରି ପାେର।
3. ଦୁ ଇ ଜଣ ବିେଶଷ �ତିନିଧୀ ଏହି କଥାେର ଏକମତ େହାଇଥ �େଲ େଯ ଉଭୟ ପ�ର
ରାଜେନ�ତିକ ତଥା େସ�ନ� ଅଧ �କାରୀମାନ�ୁ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ଘଟଣା (ଡବ୍ ଲୁ�ଏମସି ସି)

ଉପେର ପରାମଶ� ଏବଂ ସମ� �ୟ ପାଇ ଁ କାଯ�� େମକାନିଜିମ ୍ ର ଢା�ା ଅ�ଗ�ତ ନିଜର
ଆେଲାଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖ �ବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉପେରା� ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରି ବା
ପାଇ ଁ ବୁ ଝାମଣାକୁ ସମୟାନୁ କୂଳବ��ୀ ଉପାୟେର ଲାଗୁ କରି ବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଏଥ �େର
ମ� ରାଜି େହାଇଥ �େଲ େଯ ଉଭୟ ବିେଶଷ �ତିନିଧ � �ିପ�ୀୟ ଚୁ �ି ନାମା ଏବଂ େ�ାେଟାକଲ
ଅନୁ ସାେର ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାବ��ୀ ଅ�ଳେର ଶା�ି ଏବଂ �ାୟୀ ପୁନରୁ�ାରକୁ ସୁନି�ିତ
କରି ବା ପାଇ ଁ ନିଜର କଥାବା��ାକୁ ଜାରି ରଖ �େବ।
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