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 کا میکانزم ورکنگ کیلئے رابطے اور مشاورت پر امور سرحدی چین ارتبھ

 اجالس واں 12

 0202 مارچ، 12
 
 20 السواں اج 02کا  (ڈبلیو ایم سی سی)چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم  -بھارت .2

ے کی، جبکہ ن (مشرقی ایشیا)سکریٹری ۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے جوائنٹ ہواکو منعقد  0202مارچ 

 چینی وزارت خارجہ کے ما تحت باؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔ چینی وفد کی قیادت
 

 مغربی اور ،لیا جائزہ کا صورتحال پر( سی اے ایل) کنٹرول ایکچول آف الئن میں سیکٹر مغربی نے فریقین دونوں .0
 پینگونگ کہ کیا اتفاق پر بات اس نے انہوں۔ کی چیت بات سے گہرائی پر معامالت باقی کے سی اے ایل میں سیکٹر
 کے حل جلد کے امور بقیہ ان کو فریقوں دونوں سے تکمیل کی پیچھے ہٹنے میں کنارے جنوبی اور شمالی کے جھیل
 وزرائے دونوں میں ستمبر سال گذشتہ میں ماسکو کہ کیا اتفاق نے انہوں۔ کی فراہم بنیاد اچھی ایک کی کرنے کاملئے 

 کی کام کے فریقین دونوں ،سے بھی گفتگو فون حالیہ کی ان ماہ گذشتہ اور معاہدے والے پانے طے درمیان کے خارجہ
 باہمیپیچھے ہٹنے کو  پر طور مکمل سے متنازعہ پوائنٹس تمام از جلد جلد کو فریقیندونوں ۔ چاہئے رہنا جاری رہنمائی

 کے فوجیوں میں عالقے کو فریقین دونوں سے اس۔ چاہئے رکھنی جاری چیت بات لئے کے پہونچنے تک حل قبول قابل
 کرنے کام طرف کی بحالی کی وامان امن میں عالقوں سرحدی اور کرنے غور کشیدگی کم کرنے پر پر پیمانے وسیع
 استحکام پر سطح زمینی کو فریقوں دونوں پر طور عبوری کہ کیا اتفاق بھی پر بات اس نے انہوں۔ گی ملے مدد میں

 ۔چاہئے کرنا تھام روک کی واقعے ناخوشگوار کسی اور ،چاہئے رکھنا برقرار
 

 اتفاق پر رکھنے برقرار کو چیت بات اور رابطوں قریبی ذریعے کے چینلز دونوں فوجی اور سفارتی نے فریقین دونوں .3
 ینفریق دونوں تاکہ ،کیا اتفاق پر بالنے جلد دور واں 22 کا میٹنگ کی کمانڈروں سنیئر نے انھوں میں، سلسلے اس۔ کیا

 ۔کرسکیں کام طرف کی پیچھے ہٹنے پر طور مکمل سے عالقوں بقیہ متنازعہ
 

 دہلی ئین
 1212 مارچ، 12

 
 
 
 
 
 
 

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. 


