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وزرائے خارجہ کے اجالس کے موقع پر سٹیٹ کونسلر اور چین  02وزیر خارجہ کی جی 

 خارجہ عالی جناب وانگ یی سے مالقاتکے وزیر 

 2222جوالئی،  07

 

کو انڈونیشیا کے  2222جوالئی  20وزرائے خارجہ کے اجالس کے موقع پر  22وزیر خارجہ نے جی 

 شہر بالی میں سٹیٹ کونسلر اور چین کے وزیر خارجہ عالی جناب وانگ یی سے مالقات کی۔

 

تمام بقایا مسائل کے جلد حل پر زور پر وزیر خارجہ نے مشرقی لداخ میں الئن آف ایکچول کنٹرول ۔ 2

کو یاد کرتے ہوئے، وزیر خارجہ نے سرحدی  پیچھے ہٹنے والے واقعہعالقوں میں  متنازعہ دیا۔ کچھ

رفتار  کی پیچھے ہٹنےعالقوں میں امن و سکون کو بحال کرنے کے لیے باقی تمام عالقوں سے مکمل 

کو برقرار رکھنے کی ضرورت کو دہرایا۔ انہوں نے دوطرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کی مکمل 

پاسداری کی اہمیت کا اعادہ کیا اور دونوں وزراء کے درمیان پچھلی بات چیت کے دوران طے پانے 

ں اطراف والے مفاہمت کی تصدیق کی۔ اس سلسلے میں، دونوں وزراء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دونو

کے فوجی اور سفارتی حکام باقاعدہ رابطہ برقرار رکھیں اور جلد از جلد سینئر کمانڈرز کی میٹنگ کے 

اگلے دور کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان اور چین کے تعلقات تین 

 دمت انجام دیتے ہیں۔کرکے بہترین خ کو اپناباہمی احترام، باہمی حساسیت اور باہمی مفادات 

 

وانگ یی کے ساتھ اپنی مالقات کو یاد کیا  عالی جنابمیں دہلی میں  2222۔ وزیر خارجہ نے مارچ 3

اور اس وقت زیر بحث آنے والے کچھ اہم مسائل بشمول طلباء کی واپسی کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ نے 

ولت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور اس عمل کو تیز کرنے اور طلباء کی جلد از جلد واپسی میں سہ

 دیا۔

 

۔ دونوں وزراء نے دیگر عالقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔ وزیر خارجہ 4

وانگ یی نے اس سال چین کی برکس چیئر شپ کے دوران ہندوستان کی حمایت کی تعریف  عالی جناب



عاون تنظیم کی صدارت کے لئے چین کی حمایت کا اور شنگھائی ت 22جی  کی اور ہندوستان کی آئندہ

 یقین دالیا۔ انہوں نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔

 

 بالی

 0200جوالئی،  07

 

 

 

 

 

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. 

 

 


