Visit of Chief of Army Staff and Foreign Secretary to
Myanmar (October 4-5, 2020)
October 05, 2020

இராணுவச் செயலாளர் மற்றும் சவளியுறவு செயாலாளர் மியான்மர் விஜயம்
(அக்ட ாபர் 4-5,2020)
அக்ட ாபர் 05, 2020
இந்திய இராணுவத் தளபதி சஜனரல் MM நவ்ராடன, PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC மற்றும் ஸ்ரீ
ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ாின்க்லா, இந்திய சவளியுறவு செயலாளர் அக்ட ாபர் 4-5, 2020 டததிகளில்
மியான்மர் நாட்டிற்கு விஜயம் செய்தனர்.அண்மமய ஆண்டுகளில் வழக்கமான உயர்மட்
வருமககள் மாறும் சதா ர்புகளால் குறிக்கப்பட்

இருதரப்பு உறவுகளின் சதா ர்ச்ெியான

முன்டனற்றத்மத மறுபாிெீலமன செய்ய இந்த விஜயம் ஒரு வாய்ப்மப வழங்கியது.

COAS மற்றும் FS ஆகிடயார் மாநில ஆடலாெகர் ஆன் ொங் சூகி மற்றும் பாதுகாப்பு
டெமவகளின் தளபதி மூத்த சஜனரல் மின் ஆங் ஹீலிங் ஆகிடயாமரச் ெந்தித்தனர். COAS
மியான்மர் ஆயுத டெமவகளின் துமைத் தளபதி டொய் வின் அவர்கமளச் ெந்தித்தது.
மியான்மாின் சவளியுறவு அமமச்ெகத்தின் நிரந்தர செயலாளர் யூ டொ ஹாமன FS ெந்தித்தார்.
முன்னதாக இரு தரப்பினரும் 2020 அக்ட ாபர் 1 ஆம் டததி சமய்நிகர் சவளியுறவு அலுவலக
ஆடலாெமனகள்

மூலம்

இருதரப்பு

ஒத்துமழப்பு

சதா ர்பான

பகுதிகளில்

விாிவான

கலந்துமரயா ல்கமள டமற்சகாண் னர்.
இமைப்பு

திட் ங்கள்,

கூட் ாச்ெிமய

டமலும்

திறன்

டமம்பாடு,மின்ொரம்

வலுப்படுத்தவும்,

மற்றும்

சபாருளாதார

எாிெக்தி

மற்றும்

ஆகியவற்றில்

வர்த்தக

உறவுகமள

ஆழப்படுத்தவும், மக்கள் மற்றும் கலாச்ொரப் பாிமாற்றங்களுக்கு மக்கமள டமலும் வெதி
செய்யவும், மூன்று டெமவகளிலும் தங்கள் பாதுகாப்பு பாிமாற்றங்கமள பரந்த அளவில்
அடிப்பம யாகக்
சதாற்றுடநாயால்

சகாள்ளவும்
ஏற்படும்

இரு

ெவால்கமளச்

தரப்பினரும்
ெமாளிக்க

ஒப்புக்சகாண் னர்.
ஒத்துமழப்மப

Covid-19

ஆழப்படுத்தவும்

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட் து. COAS மற்றும் FS ஆகிடயார் மாநில ஆடலாெகருக்கு 3000 குப்பிகமள
வழங்கின,

இது

சதாற்றுடநாய்க்கு

எதிரான

டபாராட் த்தில்

மியான்மருக்கு

உதவ

இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டின் அம யாளமாகும். தடுப்பூெிகமளப் பகிர்வதில் மியான்மருக்கு
முன்னுாிமம அளிக்க இந்தியாவின் விருப்பத்மத FS சுட்டிக்காட்டியது. ஜி- 20 க ன் டெமவ
இம நீக்க முன்முயற்ெியின் கீழ் க ன் டெமவ நிவாரைம் வழங்குவதற்கான இந்தியாவின்
முடிமவ மியான்மர் பாராட்டியது. டிெம்பர் 31, 2020 வமரயிலான காலத்திற்கு.
இந்திய உதவியு ன் உள்கட் மமப்பு திட் ங்களான முத்தரப்பு சநடுஞ்ொமல மற்றும்
கலா ன் மல்டி-டமா ல் டபாக்குவரத்து திட் ம் டபான்றவற்றில் இரு தரப்பினரும்

கலந்துமரயாடினர். யடமதின் மகளிர் டபாலீஸ் அகாச மி , அடிப்பம சதாழில்நுட்ப பயிற்ெி
பள்ளி டமம்படுத்தல் மற்றும் மியான்மர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இன்பார்டமஷன் ச க்னாலஜி
டபான்ற திட் ங்களுக்கு நீண் கால நிமலத்தன்மமமய வழங்குவதற்கான புதிய முயற்ெிகள்
குறித்த ஆரம்ப காலம் குறித்த கருத்துக்கமள அவர்கள் பாிமாறிக்சகாண் னர். 2021 ஆம்
ஆண்டின் முதல் காலாண்டின் ராமகன் மாநிலத்தில் ெிட்டவ துமறமுகத்மத செயல்படுத்த
அவர்கள் ஒப்புசகாண் னர்.
ராமகன் மாநில டமம்பட்டு திட் த்தின் (ஆர்.எஸ்.டி.பி) கீழ் ஏற்பட்டுள்ள கைிெமான
முன்டனற்றத்மத இரு தரப்பினரும் குறிப்பிட் னர், டமலும் திறன் பயிற்ெி மமயத்மத
அமமப்பது உட்ப
திட் த்தின் மூன்றாம் கட் த்தின் கீழ் இறுதி திட் ங்கமள
முன்சமாழிந்தனர். வருமகயின்டபாது, ஆர்.எஸ்.டி.பியின் விவொய இயந்திரமயமாக்கமல
டமம்படுத்துவதற்கான திட்
ஒப்பந்தம் மகசயழுத்தானது. இ ம் சபயர்ந்த நபர்கமள
ராமகன் மாநிலத்திற்கு பாதுகாப்பான, நிமலயான மற்றும் விமரவான வருமகமய உறுதி
செய்வதற்கான இந்தியாவின் ஆதரமவ FS சதாிவித்தது.
இரு தரப்பினரும் தங்கள் எல்மலப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மமமய
பராமாிப்பது குறித்து விவாதித்தனர், டமலும் ஒவருக்சகாருவர் விடராதமான செயல்களுக்கு
அந்ததந்த பிரடதெங்கமள அனுமதிக்காத பரஸ்பர உறுதிப்பாட்ம மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.
இந்தியக் கிளர்ச்ெி குழுக்களின் 22 பைியாளர்கமள இந்தியாவுக்கு ஒப்பம த்தற்காக
இந்தியத் தரப்பு மியான்மருக்கு பாராட்டு சதாிவித்தது.
ெின் மாநிலத்தில் உள்ள பன்யு /ெர்ெிச்ொர்க்கில் எல்மல சதாப்பி பாலம் அமமப்பதற்காக
இந்தியா 2 மில்லியன் அசமாிக்க ாலர் மானியம் அறிவித்தது, இது மிடொரம் மியான்மருக்கு
இம டய அதிகாித்த சபாருளாதார இமைப்மப வழங்கும். 2021 மார்ச் 31 வமர
மியான்மாிலிருந்து இறக்குமதி செய்ய 1.5 லட்ெம் ன் உராத் (விக்னா முங்டகா) ஒதுக்கீடு
அறிவிக்கப்பட் து. மமட்கிநாவில் உள்ள சமன்சபாருள் டமம்பாடு பயிற்ெியின் ெிறப்பான
மமயம் கிட் த்தட் திறக்கப்பட் து. மியான்மாின் நிரந்தர சவளியுறவு செயலாளர் யு டொ
ஹானு ன் சநய் மப தாவிலுள்ள தூதரக சதா ர்பு அலுவலகத்மதயும் FS திறந்து மவத்தது.
2016பூகம்பத்தில் டெதமம ந்த பாகன் படகா ாக்கமள பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல்
உள்ளிட் கலாச்ொர பாரம்பாியத்மத பாதுகாப்பதில் இந்திய உதவிக்கு மியான்மர் தரப்பு
பாராட்டு சதாிவித்தது. அவரது 100 வது மரை ஆண்டு தினத்மத நிமனவு கூறும் விதமாக
மாண் டலயில் டலாகமான்ய மார்பளவு ெிமல நிறுவும் திட் ங்கள் குறித்து இரு தரப்பினரும்
விவாதித்தனர். விவாதிக்கப்பட் கலாச்ொரத்தில் ஒத்துமழப்பின் பிற துமறகளில் இந்தியக்
காவியங்கமள சமாழிசபயர்ப்பது பர்மிய சமாழியில் சமாழி சபயர்ப்பது அ ங்கும்.
21 ஆம் நூற்றாண்டின் பாங்லான்க் அமமதி மாநாட்டின் நான்காவது கூட் த்மத
சவற்றிகரமாக ந த்தியதற்காக மியான்மமர FS வாழ்த்தியது ன், மியான்மாின் ஜனநாயக
மாற்றத்திற்கு உதவ அரெியலமமப்பு மற்றும் கூட் ாச்ெி சதா ர்பான அனுபவங்கமள
பகிர்ந்து சகாள்வதில் இந்தியாவின் சதா ர்ச்ெியான ஆதரமவ உறுதிப்படுத்தியது.

க ந்த ெில ஆண்டுகளில், இரு நாடுகளும் இருதரப்பு உறவுகளில் பாரட் த்தக்க
முன்டனற்றங்கமள டமற்சகாண்டுள்ளன, டமலும் எண்சைய் மற்றும் எாிவாயு மற்றும்
மின்ொரம்,உள்கட் மமப்பு மற்றும் மருந்துகள் ஆகியவற்றில் புதிய முதலீடுகள் உள்ளிட்
ஒத்துமழப்பின் புதிய வழிகமள ஆராய்ந்தன. இந்திய மின் கட் ம் மற்றும் மியான்மர் கட் ம்
இம டய உயர் திறன் உயர் மின்னழுத்த கட் ம் ஒன்டறாச ான்று நிறுவ இரு தரப்பினரும்
கலந்துமரயாடி வருகின்றனர். வ கிழக்கு மாநிலங்களுக்கும் மியான்மருக்கும் இம யிலான
குமறந்த மின்னழுத்த டரடியல் ஒன்டறாச ான்று சதா ர்புகள் பற்றிய விவாதங்களும்
முன்டனறியுள்ளன.க ல்ொர்
களம்
மற்றும்
டபரழிவு
நிர்வாகத்தில்
ஒத்துமழப்பு
டமம்படுத்தபட்டுள்ளது. இரு நாடுகளும் பல்டவறு பிராந்திய மற்றும் பல தரப்பு அரங்குகளில்
சதா ர்ந்து ஒத்துமழத்து வருகின்றன. நில எல்மல தாண்டும் ஒப்பந்தத்மத சவற்றிகரமாக
நம முமறபடுத்துவது மற்றும் இந்தியா- மியான்மர்- தாய்லாந்து முத்தரப்பு டமாட் ார்
வாகன ஒப்பந்தத்தில் ந ந்து வரும் விவாதங்கள் டபான்ற முயற்ெிகள் முன்டனறி வருகின்றன.
மியான்மருக்கு COAS மற்றும் FS வருமக இரு நாடுகளும் தங்களது விாிவம ந்துவரும்
இருதரப்பு உறவுகளில் டவகத்மதத் தக்கமவத்து சகாள்வதற்கான உயர் முன்னுாிமமமய
பிரதிபலிக்கிறது.
நியூ ச ல்லி
அக்ட ாபர் 05, 2020
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