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।।ਭਾਰਤ - ਚੀਨੀ  ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆ ਂਬਾਰ ੇਸਿਾਹ - ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤ ੇਤਾਿਮਿੇ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਤੰਰ ਦੀ 20ਵੀਂ ਬੈਠਕ  
18 ਦਸੰਬਰ, 2020  
 
ਭਾਰਤ - ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆ ਂਬਾਰ ੇਸਿਾਹ - ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੰਤਰ (WMCC) ਦੀ 
20ਵੀਂ ਬੈਠਕ 18 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਮਤੰਰਾਿੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ 
(ਪ ਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਿੇ ਲਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਿ 
ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।  
ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਹੋਈ WMCC ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਪਛਿੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ 
ਇਿਾਲਕਆ ਂਅੰਦਰ ਅਸਿ ਕੰਟਰੋਿ ਰੇਖਾ (LAC) ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਗੱਿ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗ ਆ ਂਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਨੁਮਾਇੰਲਦਆ ਂਦਰਲਮਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਲਤਆ ਂਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ LAC ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਰ ੇ
ਲਬੰਦ ਆ ਂ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ ਰਨ ਲਡਸਏੰਗੇਜਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਲਹਣਗ ੇ।  
ਦੋਨਾਂ ਲਧਰਾ ਂਨੇ ਲਕਹਾ ਲਕ 12 ਅਕਤ ਬਰ ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਲਵੱਚ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡ ੰਘਾਈ ਨਾਿ ਗੱਿਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਿਬਾਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਲਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਵੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।   
ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕ ਟਨੀਲਤਕ ਅਤੇ ਫੋਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿੇ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਕਰਦ ੇਰਲਹਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦੱਤੀ। 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਗੇੜ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੌਜ ਦਾ ਦੁਵੱਿੇ 
ਸਮਝੌਲਤਆ ਂਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ LAC ਉੱਤ ੇਫੌਜੀਆ ਂਦੀ ਪ ਰਨ ਲਡਸਏੰਗਜੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਿਈ ਛੇਤੀ ਕੰਮ  
ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ ਰਨ ਬਹਾਿੀ ਕਰ ਸਕਣ। 
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