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ଏସସଓି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର ବ ୈଠକ ଅ ସରବର ବ ୈବଦଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର 
କାଉନସଲିର ତଥା ବ ୈବଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହତି ବ ୈଠକ 

ବସବପେମବର 16, 2021 

ତାଜକିସି୍ତାନର ଦୁଶାନବ ଠାବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସସଓି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଷିଦର 21ତମ ବ ୈଠକ ଅ ସରବର 16 ବସବପେମବର 2021 
ବର ବ ୈବଦଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସଲିର ତଥା ବ ୈବଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙୁ୍କ ବେଟଛିନ୍ତ।ି ଲଦାଖ୍ 
ପୂ ବାଞ୍ଚଳବର  ାସ୍ତ କି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବରଖ୍ା (ଏଲଏସ)ି ନକିଟବର  ର୍ତ୍ବମାନର ପରସି୍ଥିତ ି ଏ ଂ ଆନ୍ତଜବାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ 

 ନିମିୟ କରଥିିବଲ। 

2. ବ ୈବଦଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିବଲ ବେ 14 ଜୁଲାଇବର ବହାଇଥି ା ବସମାନଙ୍କର ବ ୈଠକ ପବର ଉେୟ ପକ୍ଷ ପ ୂବ ଲଦାଖ୍ର 
ଏଲଏସ ିନକିଟବର ଅ ଶଷି୍ଟ ସମସୟାର ସମାଧାନ ଦଗିବର କଛି ିଅଗ୍ରଗତ ିବହାଇଛ ିଏ ଂ ବଗାଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳବର ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର ସମାପ୍ତ 

ବହାଇଛ।ି ତଥାପି ବସଠାବର କଛି ିଉବେଖ୍ନୀୟ ସମସୟା ଅଛ ିୋହାର ସମାଧାନ ବହ ା ଆ ଶୟକ। 

3. ଏହ ି ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ବ ୈବଦଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମବନ ପକାଇ ବଦଇଥିବଲ ବେ ବ ୈବଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ବସମାନଙ୍କର ଗତ 
ବ ୈଠକବର ଉବେଖ୍ କରଥିିବଲ ବେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକବ ହ୍ରାସ ପାଇ ାବର ଲାଗିଛ।ି ଉେୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ ବେ ଦୀର୍ବକାଳ ଏହ ି
ପରସି୍ଥିତ ିଉେୟ ପକ୍ଷର ହତିବର ନୁବହେଁ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକବକୁ ନକାରାତ୍ମକ ୋବ  ପ୍ରୋ ତି କରୁଛ।ି ବତଣୁ ବ ୈବଦଶକି  ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବଲ ବେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମା ଏ ଂ ବପ୍ରାବଟାକଲଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ୋ ବର ପାଳନ କର ିପ ୂବ ଲଦାଖ୍ବର ଏଲଏସ ି
ନକିଟବର  ାକ ିସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଦଗିବର ଉେୟ ପକ୍ଷ କାେବୟ କର ିା ଉଚତି୍। 

4. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକବର ଅଗ୍ରଗତ ିପାଇେଁ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତ ିଏ ଂ ସ୍ଥରିତା ଜରୁରୀ ବ ାଲି ବ ୈବଦଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେଖ୍ କରଥିିବଲ 
ଏ ଂ କହଥିିବଲ ବେ ଅ ଶଷି୍ଟ ସମସୟାର ସମାଧାନବର ଅଗ୍ରଗତ ିସୁନଶିି୍ଚତ କର ିା ପାଇେଁ ପ ୂବ ଲଦାଖ୍ବର ଏଲଏସ ିନକିଟବର ଶାନ୍ତ ିଏ ଂ 
ସ୍ଥିରତା ବେରାଇ ଆଣ ିା ଆ ଶୟକ। ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ ବେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସାମରକି ଏ ଂ କୂଟବନୈତକି 
ଅଧିକାରୀମାବନ ପୁନ ବାର ବ ୈଠକ କର ିା ଉଚତି୍ ଏ ଂ ଅ ଶଷି୍ଟ ସମସୟାର େଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇେଁ ଆବଲାଚନା ଜାର ିରଖି ା ଉଚତି୍। 

  



5. ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆନ୍ତଜବାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବଲ। ବ ୈବଦଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇ ବଦଇଥିବଲ ବେ 
ୋରତ ବକୌଣସ ି ସେୟତା ସଦି୍ଧାନ୍ତର ସଂର୍ଷବକୁ ବକବ   ି ସ୍ୱୀକୃତ ି ବଦଇନାହିଁ। ବସ କହଥିିବଲ ବେ ୋରତ ଏ ଂ ଚୀନକୁ ପାରସ୍ପରକି 
ବୋଗୟତା ଉପବର ମୁକା ଲିା କର ିାକୁ ପଡ ି ଏ ଂ ପାରସ୍ପରକି ସମ୍ମାନ ଉପବର ଆଧାର କର ିସମ୍ପକବ ସ୍ଥାପନ କର ିାକୁ ପଡ ି। ଏଥିପାଇେଁ 

ଚୀନ ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକବକୁ ଅନୟ ବଦଶ ସହତି ଏହାର ସମ୍ପକବ ଦୃଷି୍ଟବକାଣରୁ ବଦଖି ା ଅନୁଚତି୍। ୋରତ-ଚୀନ ସମ୍ପକବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ 
ଉଦାହରଣ ଉପବର ଏସଆିର ଏକତା ନେିବର କର ି। 

6. ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଗାବୋଗବର ରହ ିାକୁ ରାଜ ିବହାଇଥିବଲ। 

 

ଦୁଶାନବ  

ବସବପେମବର 16, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


