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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਜ ਤੰਤਰ ਦੀ 16ਵ  ਬੈਠਕ 

10 ਜੁਲਾਈ, 2020

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਜ ਤੰਤਰ ਦੀ 16ਵ  ਬੈਠਕ 10 
ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੰੂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਦੇ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬੀ 
ਏ ੀਆ) ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਿਕ ਚੀਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨੀ ਿਵਦੇ ੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 
ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

2. ਦੋਹਾਂ ਿਧਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਦੇ  ਮੰਤਰੀਆਂ ਿਵਚਾਲੇ 17 ਜੂਨ 2020 ਨੰੂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦੋ
ਿਵ ੇ  ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ (ਐਸਆਰਐਸ) ਿਵਚਕਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ  ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 
ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਿਕ ਦੋਵ ਪੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਭਾਰਤ- ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਸਲ  
ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿਡਸਇੰਗੇਜਮਟ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਡੀ-
ਏਸਕੇਲੇ ਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਿਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 
ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਸਥਾਈ ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਐਲਏਸੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਿਡਸਇੰਗੇਜਮਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ
ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 
ਉੱਪਰ ਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਿਕ ਦੋਵਾਂ ਿਧਰਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਹੋਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਿਵ ੇ  ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਮਤੀ 
ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਮ ਿਸਰ ਪੂਰਨ ਿਡਸਇੰਗੇਜਮਟ ਅਤੇ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇ ਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।



4. ਦੋਵਾਂ ਿਧਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਛੇਤੀ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ
ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ 
ਿਪੱਠਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਡਬਲਯੂਐਮਸੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਨਵ  ਿਦੱਲੀ
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