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ସାାଂଘାଇ ସହଯ ାଗ ସାଂଗଠନର ଯବୈଯେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ ଅବସରଯର ଯବୈଯେଶକି ବୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର ପରାମଶଶୋତା ତଥା ଯବୈଯେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ଯବୈଠକ 

ଜୁଲାଇ 14, 0201 

ଏସସଓି ବା ସାାଂଘାଇ ସହଯ ାଗ ସାଂଗଠନର ଯବୈଯେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକ ଅବସରଯର ତାଜକିସି୍ତାନର େୁଶାନଯବଠାଯର 14 ଜୁଲାଇ 
0201 ଯର ଯବୈଯେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର ପରାମଶଶୋତା ତଥା ଯବୈଯେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙୁ୍କ ଯେଟଥିିଯଲ। ପୂବଶ 
ଲୋଖର ବାସ୍ତବକି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଯରଖା (ଏଲଏସ)ି ନକିଟଯର ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ଥିତ ିଏବାଂ ସାମଗି୍ରକ ୋରତ-ଚୀନ ସମ୍ପକଶ ସଯମତ ଅନୟାନୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଯର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ବସୃି୍ତତ ଆଯଲାଚନା ଯହାଇଥିଲା। 

0. ଯସଯପେମବର 0202 ଯର ମଯକାଠାଯର ଯସମାନଙ୍କର ଯବୈଠକକୁ ସ୍ମରଣ କର ିଯବୈଯେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯସଯତଯବଯେ ଯହାଇଥିବା 
ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ପାେନ କରବିା ଏବାଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଶ ୋଯବ ଯସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର କରବିା ତଥା ପୂବଶ ଲୋଖଯର ବାସ୍ତବକି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଯରଖା ସହତି ବାକ ି
ବବିାେର ସମାଧାନ କରବିା ଉପଯର ଗୁରୁତ୍ୱାଯରାପ କରଥିିଯଲ। ଯବୈଯେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର ପରାମଶଶୋତାଙୁ୍କ ସଚୂାଇ 
ଯେଇଥିଯଲ ଯ  ଚେତି ବର୍ଶ ପ୍ରାରମ୍ଭଯର ପାଯଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରେ ଅଞ୍ଚେଯର ଯହାଇଥିବା ଯସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର ଫେଯର ବାକ ିବବିାେର ସମାଧାନ ପାଇଁ 

ପଥ ଉନମକୁ୍ତ ଯହାଇଛ।ି ଆଶା କରା ାଉଥିଲା ଯ  ଚୀନ ପକ୍ଷ ଆମ ସହତି ଏହ ିେଗିଯର କା ଶୟ କରଯିବ। ଯବୈଯେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଉଯେଖ କରଥିିଯଲ ଯ  ବାକ ିଅଞ୍ଚେଯର ବବିାେର ସମାଧାନ ଯହାଇ ନାହିଁ। 

3. ଯବୈଯେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଯେଖ କରଥିିଯଲ ଯ  ଉେୟ ପକ୍ଷ ପବୂଶରୁ ସହମତ ଯହାଇଥିଯଲ ଯ  ବବିାେୀୟ ପରସି୍ଥିତ ିେୀଘଶେନି ଜାର ି

ରହଯିଲ ଉେୟ ପକ୍ଷର ଯକୌଣସ ିହତି ସାଧନ ଯହବ ନାହିଁ। ସାମଗି୍ରକ ସମ୍ପକଶର ସମୀକ୍ଷା କର ିଯବୈଯେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାଯରାପ 
କରଥିିଯଲ ଯ  ସୀମାଞ୍ଚେଯର ଶାନ୍ତ ିଏବାଂ ସ୍ଥରିତା ବଜାୟ ରଖି 1988 ମସହିାରୁ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଶର ବକିାଶ ଯହାଇଛ।ି ଗତ ବର୍ଶ 
ସୀମାଞ୍ଚେଯର ସ୍ଥିତ ିପରବିର୍ତ୍ଶନ କରବିାର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା 1993 ଏବାଂ 1996 ଚୁକି୍ତନାମାର ଅବମାନନା ଯହାଇଥିଲା ଏବାଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଶକୁ 

ପ୍ରୋବତି ମଧ୍ୟ କରଥିିଲା। ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମା ଏବାଂ ଯପ୍ରାଯଟାକଲଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଶରୂଯପ ପାେନ କର ିପାରସ୍ପରକି ହତିଯର ଉେୟ ପକ୍ଷ ପବୂଶ 
ଲୋଖଯର ବାସ୍ତବକି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଯରଖା ସହତି ବାକ ିବବିାେର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ େଗିଯର କା ଶୟ କରବିା ଉଚତି୍ ଯବାଲି ଯସ ଗରୁୁତ୍ୱାଯରାପ 

କରଥିିଯଲ। 

4. ବରଷି୍ଠ ଯସନା କମାଣ୍ଡରସ୍ତରୀୟ ଯବୈଠକର ଆଉ ଏକ ପ ଶୟାୟ ଅଯଲାଚନା ଆଯୟାଜନ କରବିାକୁ 05 ଜୁନ 0201 ଯର ବଚିାର ବମିର୍ଶ ଓ 

ସମନବୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୱାକକାଂ ଯମକାନଜିମିର ଯବୈଠକଯର ଉେୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟଯର ଯହାଇଥିବା ଚୁକି୍ତନାମାକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଯେଖ କରଥିିଯଲ। 
ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଯୟାଜନ କରବିାକୁ ଯସମାଯନ ସହମତ ଯହାଇଥିଯଲ। ଯସମାଯନ ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯହାଇଥିଯଲ ଯ  ଏହ ିଯବୈଠକଯର ଉେୟ 
ପକ୍ଷ ଅବଶଷି୍ଟ ସମସ୍ତ ବରି୍ୟ ଉପଯର ଆଯଲାଚନା କରବିା ସହତି ପାରସ୍ପରକି ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନ ଯଖାଜବିା ଉଚତି୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ି



ଯହାଇଥିଲା ଯ  ଉେୟ ପକ୍ଷ େୂମିସ୍ଥରଯର ସ୍ଥରିତା ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ କା ଶୟ ଜାର ିରଖିବା ସହତି ଯକୌଣସ ିଏକପାଖିଆ କା ଶୟାନୁଷ୍ଠାନ 
ଗ୍ରହଣ କରଯିବ ନାହିଁ  ାହା ଫେଯର ବବିାେ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇପାଯର। 

5. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯ ାଗାଯ ାଗଯର ରହବିାକୁ ରାଜ ିଯହାଇଥିଯଲ। 

 

େୁଶାନଯବ 

ଜୁଲାଇ 14, 0201 

 

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. 

 


