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ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ବ୍ୟାପାର ଉପରର ଆର ାଚନା ଓ ସମନୱୟ ପାଇଁ କାର୍ଯୟ୍କାରୀ 
ରମକାନଜିମର 19ତମ ରବ୍ୈଠକ 

30 ରସରପେମୱର 2020 

 

30 ରସରପେମୱର 2020ରର ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ବ୍ୟାପାର ଉପରର ଆର ାଚନା ଓ ସମନୱୟ ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରମକାନଜିମ୍ 

(WMCC)ର 19ତମ ରବ୍ୈଠକ ଅନୁଷି୍ଠତ ର ାଇଥି ା। ରବ୍ୈରେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ରୁ୍ଯଗ୍ମ ସଚବି୍ (ପୂବ୍୍ ଏସଆି) ଭାରତୀୟ 

ପ୍ରତନିଧିି େଳର ରନତୃତ୍ୱ ରନଇଥିର । ଚାଇନା ରବ୍ୈରେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବ୍ାଉଣ୍ଡରୀ ଓ ଓରସନକି୍ ବ୍ଭିାଗ୍ର ମ ାନରିଦ୍ଶକ 

ଚାଇନା ପ୍ରତନିଧିି େଳର ରନତୃତ୍ୱ ରନଇଥିର । 
 

2. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ରକ୍ଷତ୍ରରର ପ୍ରକୃତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରରଖା (LAC) ଠାରର ବ୍ର୍ତ୍୍ମାନ ସି୍ଥତରି ସମୀକ୍ଷା କରଥିିର  ଏବ୍ଂ 20 

ଅଗ୍ଷ୍ଟ 2020 ରର ଅନୁଷି୍ଠତ WMCCର ଗ୍ତ ରବ୍ୈଠକ ପରବ୍ର୍ତ୍ୀ୍ ଘଟଣାବ୍ଳୀ ସମ୍ପକ୍ରର ରଖା ା ମନରର ବ୍ଶିେ ଆର ାଚନା 
କରଥିିର । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୂବ୍୍ରୁ ଏ  ି ମାସରର େୁଇ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ େୁଇ ବ୍ରିେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଅନୁଷି୍ଠତ  ର ାଇଥିବ୍ା 
ରବ୍ୈଠକଗୁ୍ଡ଼କୁି ଗୁ୍ରୁତ୍ୱ ରେଇଥିର । ଏ ଏସରି ସମସ୍ତ ସଂଘର୍୍ ଘଟୁଥିବ୍ା ସ୍ଥାନରର ରସୈନୟ ପ୍ରତୟା ାର ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ାକୁ େୁଇ ବ୍ରିେଶ 

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ର ାଇଥିବ୍ା ରାଜନିାମା ନଷି୍ଠାପର ଭାବ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାରି୍ଯବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ରବ୍ା ି ମଧ୍ୟ ରସମାରନ ଟପି୍ପଣୀ 
କରଥିିର । 
 

3. ଏ  ିସମୱନ୍ଧରର, େୁଇ ପକ୍ଷ 21 ରସରପେମୱରରର ଅନୁଷି୍ଠତ ର୍ଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ରବ୍ୈଠକର ଫଳାଫଳର ସକାରାତ୍ମକ ମୂ ୟାଙ୍କନ 

କରଥିିର । ଭୁ  ବୁ୍ଝାମଣା ଏଡ଼ାଇବ୍ା ଓ ବ୍ାସ୍ତବ୍ରର ସି୍ଥରତା ବ୍ଜାୟ ରଖିବ୍ା ପାଇ ଁଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କର ଗ୍ତ ରବ୍ୈଠକ ପରର ଜାର ି

କରାର୍ଯାଇଥିବ୍ା ରପ୍ରସ୍ ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତରର ନର୍ି୍ଦ୍ାରତି ପନ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ୍ାର ଆବ୍ଶୟକତା ଉପରର ରସମାରନ ଗୁ୍ରୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିର । 
ଏ  ିପ୍ରସଙ୍ଗରର, ମୂଖୟତଃ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରର୍ଯାଗ୍ାରର୍ଯାଗ୍ ସୁେୃଢ଼ କରବି୍ାର ଆବ୍ଶୟକତା ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରଜାର 

ରେଇଥିର । 
 

4. ଉଭୟ ପକ୍ଷ କୂଟନୀତକି ଓ ରସନା ସ୍ତରରର ଘନଷି୍ଠ ଆର ାଚନା ଜାର ିରଖିବ୍ାକୁ ସ ମତ ର ାଇଥିର । ଏ ସମୱନ୍ଧରର, ପୂବ୍୍ରୁ ଥିବ୍ା 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତ ଓ ରପ୍ରାରଟାକ ଗୁ୍ଡ଼କି ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଏ ଏସରିର ଶୀଘ୍ର ଓ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ରସୈନୟ ପ୍ରତୟା ାର କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ଶାନ୍ତ ିଓ ସି୍ଥରତା 
ରଫରାଇ ଆଣିବ୍ା ପାଇ ଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରବି୍ାକୁ ସମର୍୍ ର ବ୍ା ପାଇ ଁ ର୍ଯର୍ାଶୀଘ୍ର ପରବ୍ର୍ତ୍୍ୀ (7ମ) ଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ରବ୍ୈଠକ 

ଆରୟାଜନ କରବି୍ାର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ରନଇ ରସମାରନ ସ ମତ ର ାଇଥିର । 
 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ 
30 ରସରପେମୱର 2020 

 

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. 

 


