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1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਈ.ਏ.ਐੱਮ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਈ. ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ ਨੇ  14 
ਜੁਲਾਈ 2021 ਨ ੰ ਦੁਸ਼ਾਨਬ,ੇ ਤਾਵਜਕਸਤਾਨ ਵਿਿੱਚ ਐਸਸੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਿਾਂ 
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਲਿੱਦਾਖ ਵਿਿੱਚ ਐਕਚ ਅਲ ਕੰ ਰ ੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ 
ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਿ ਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 

2. ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਿੱਚ, ਮਾਸਕੋ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਬਠੈਕ ਨ  ੰਯਾਦ ਕਰਵਦਆ,ਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ ਪ ਰਬੀ ਲਿੱਦਾਖ 
ਵਿਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਨ ੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛਤੇੀ ਹਿੱਲ ਕਰਵਦਆਂ ਸਮਝਤੌੇ 'ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਵਪਿੱਛੇ ਹਿੱ  ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜਰੋ ਵਦਿੱਤਾ। ਈਏਐਮ ਨੇ ਸ ੇ  ਕੌਂਸਲਰ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ 
ਵਕ ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਵਿਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪ ਰਿਕ ਵਪਿੱਛ ੇਹਿੱ  ਜਾਣ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਸਵਲਆਂ ਦੇ 
ਹਿੱਲ ਕਿੱਢਣ ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਚੀਨੀ ਪਿੱਖ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਤੀ 
ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਗੇਾ। ਈਏਐਮ ਨੇ ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਿੀ ਨੋ  ਕੀਤਾ ਵਕ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਅਜੇ ਿੀ ਹਿੱਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

3. ਈਏਐਮ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਾਇਆ ਵਕ ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾ ਂਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਸਵਹਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਿਤੀ ਦਾ 
ਲ ਕਦੇ ਰਵਹਣਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਧਰ ਦੇ ਵਹਿੱਤ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਦਆਂ, ਈਏਐਮ ਨੇ, ਸਰਹਿੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤਂੀ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜ ੋਵਕ 1988 ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਵਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਿਤੀ ਨ  ੰਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ 1993 ਅਤੇ 1996 ਦੇ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਦੇ ਤਵਹਤ 
ਿਾਅਦੇ ਿੀ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕ ੇਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਆਪਸੀ 
ਵਹਿੱਤ ਵਿਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਦੋਿੇਂ ਪਿੱਖ ਪ ਰਬੀ ਲਿੱਦਾਖ ਵਿਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹਿੱਲ ਲਈ ਦੁਿਿੱਲੇ 
ਸਮਝਵੌਤਆਂ ਅਤ ੇਪਰੋ ੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਾ੍ਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

4. ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਜ ਨ 2021 ਨ ੰ ਡਬਲਯ ਐਮਸੀਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਮਵਲ ਰੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ 
ਦੀ ਮੀਵ ਗੰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਦੋਿਾਂ ਵਧਰਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ ਨੋ  ਕੀਤਾ। ਉਹ 
ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਜਤਾਈ 
ਵਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਿੱਚ, ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਂ ਨ ੰ ਬਾਕੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿ ਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਸੀ ਸਿੀਕਾਰ ਯਗੋ ਹਿੱਲ ਲਿੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਿੀ ਸੀ ਵਕ ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ 
ਸਵਿਰਤਾ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਵਧਰ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ 
ਜ ੋਵਕ ਤਣਾਅ ਨ ੰ ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



5. ਦੋਿੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ। 
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