
19th Meeting of the Working Mechanism for Consultation & 
Coordination on India-China Border Affairs 
September 30, 2020 
 

19তম বৈঠক ভাৰত-চীন সীমান্ত বৈষয়ৰ ওপৰত আল াচনা আৰ ু
সহল াগীতাৰ কা যকবৰ প্ৰবিয়াৰ 
চেপ্তেম্বৰ 30, 2020 
 

1. ভাৰত-েীন সীমান্ত বিষয়ৰ ওপৰত আপ্ত ােনা আৰু সহপ্ত াগীতাৰ কা যকবৰ প্ৰবিয়াৰ (ডাবিউ এম 
বে বে) 19তম বিঠক 30 চেপ্তেম্বৰ 2020 তাবৰপ্তে অনুবিত হয়। ভাৰতীয় প্ৰবতবনবিৰ চনতৃত্ব 
কপ্তৰ  ুটীয়া সবেপ্তি (পূি এবেয়া) বিপ্তেশ বিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ পৰা। েীনৰ বিপ্তেশ বিষয়ক 
মন্ত্ৰা য়ৰ সীমা আৰু সমুদ্ৰ বিভাগৰ মহাপবৰো প্তক েীন প্ৰবতবনবিৰ চনতৃত্ব কপ্তৰ। 
 

2. েপু্তয়া পক্ষই িতয মানৰ পবৰবিবতৰ বনৰীক্ষণ কপ্তৰ ভাৰত-েীন সীমান্তৰ  াইন অফ্  একেুুপ্তে  
কণ্ট্ৰ ৰ চক্ষত্ৰত আৰু মুকব  আৰু বিতং আপ্ত ােনা কপ্তৰ 20 আগষ্ট 2020 তাবৰপ্তে চহাো 
চশহতীয়া বিঠকৰ বপছৰ পবৰবিবতৰ ওপৰত। েপু্তয়া পক্ষই উপ্তেে কপ্তৰ েইু ৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু েইু 
বিপ্তেশ মন্ত্ৰীপ্তয় এই মাহৰ আগপ্তোোত কৰা বিঠকৰ গুৰুত্বৰ কথা। চতওঁপ্ত াপ্তক এয়া কয় চ  েইু 
বিপ্তেশ মন্ত্ৰীৰ মাজৰ েুবি বনিাপ্তৰ ৰূপায়ন হ’ি  াপ্তগ এ  এ বে-ৰ অন্তগযত সকপ্ত া সংঘাত 
বিন্দুত বনবিয়তা বনবিত কৰাৰ িাপ্তি।  
 

3. এই সন্দভয ত, েপু্তয়া পক্ষই িনাত্মকভাপ্তে 21 চেপ্তেম্বৰত চহাো 6তম চজুি চসনাপবতৰ বিঠকৰ ফ  
বনৰীক্ষণ কপ্তৰ। চতওঁপ্ত াপ্তক উপ্তেে কপ্তৰ চজুি চসনাপবতসক ৰ চশহতীয়া বিঠকৰ বপছত জাবৰ 
কৰা  ুটীয়া চপ্ৰছ বিিৃবিত উপ্তেে কৰা চোজপ্তিাৰ ৰুপায়ণ কৰাৰ প্ৰপ্তয়াজনৰ কথা  াপ্তত চকাপ্তনা 
ভু  িুজািুবজ নাথাপ্তক আৰু ভূবমত বিৰতা ৰক্ষা কবৰি পাবৰ। এই সংিান্তত, চ াগাপ্ত াগ 
শবিশা ী কৰাৰ প্ৰপ্তয়াজনৰ কথা, বিপ্তশষকক ভূবমৰ চসনাপবতসক ৰ মাজত, েপু্তয়া পক্ষই উপ্তেে 
কপ্তৰ।  
 

4. েপু্তয়া পক্ষই মাবন্ত হয় অন্তৰংগ আপ্ত ােনা অিুাহত ৰাবেিক  কূটকনবতক আৰু সামবৰক স্তৰত। এই 
সন্তভয ত, চতওঁপ্ত াপ্তক মাবন্ত হয় চ  চজুষ্ট চসনাপবতসক ৰ আগন্তুক (7ম) বিঠক চসানকাপ্ত  
আপ্তয়াজন কবৰি  াপ্তগ  াপ্তত েপু্তয়া পক্ষই কাম কবৰি পাপ্তৰ চসনািাবহনীৰ দ্ৰুত আৰু সম্পূণয 
বনবিয়তাৰ িাপ্তি এ  এ বে-ত প্ৰপ্ত াজু বিপক্ষীয় েুবি আৰু বনয়মৰ অন্তগযত, আৰু সম্পূণযভাপ্তে 
শাবন্ত আৰু বিৰতা প্ৰতুপযণ কবৰি পাপ্তৰ। 
 

নতুন বিল্লী 
চচলেম্বৰ 30, 2020 
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