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 واں 22 کا میکانزم ورکنگ کیلئے رابطہ اور مشاورت پر امور سرحدی چین بھارت

 اجالس

 0202 جون، 25

 

 کا( سی سی ایم ڈبلیو) میکانزم ورکنگ رابطے کیلئے اور مشاورت پر امور سرحدی چین -بھارت۔ 1

 ایڈیشنل کے خارجہ وزارت قیادت کی وفد ہندوستانی۔ ہوا منعقد کو 0202 جون 02 اجالس واں 00

جبکہ چینی وفد کی قیادت چینی وزارت خارجہ کے ما تحت  ،کی نے( ایشیاء مشرقی) سکریٹری

 ۔باؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی

 کنٹرول ایکچول آف الئن میں سیکٹر مغربی کے عالقوں سرحدی چین -بھارت۔ دونوں فریقین نے 0

 دونوں میں 0202 ستمبر نے فریقین دونوں کیا۔ خیال تبادلہ کر کھل پر صورتحال کے( سی اے ایل)

 اے ایل میں لداخ مشرقی ہوئے رکھتے مدنظر کو معاہدے والے پانے طے مابین کے خارجہ وزرائے

 فریقین دونوں میں، سلسلے اس۔ کیا اتفاق پر ضرورت کی کرنے تالش حل جلد کی امور بقیہ کے سی

 تمامتاکہ  ،کیا اتفاق پر رکھنے برقرار ڈائیالگ اور چیت بات کے ذریعہ میکانزم فوجی اور سفارتی نے

پہنچا جا سکے،  تک حل قبول قابل باہمی پیچھے ہٹنے کے لئے پر طور مکمل سے متنازعہ عالقوں

انہوں ۔ جاسکے بنایا یقینی کو بحالی مکمل کی سکون اور امن ئےل کے پیشرفت میں تعلقات باہمی اور

عبوری طور پر دونوں فریقوں کو زمینی سطح پر استحکام برقرار نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ 

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

 اے ایل میں سیکٹر مغربی مطابق کے اور پروٹوکول معاہدوں طرفہ دو موجودہ نے فریقین دونوں۔ 3

 کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے القوںمتنازعہ ع تمام پر سی

 ۔اتفاق کیا منعقد کرنے پردور جلد واں( 20اگال )سنیئر کمانڈروں کی میٹنگ کا 

 

 دہلی نئی

 2222 جون، 25

 

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. 


