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1. విదేశాాంగ కార్యదర్శి శ్రీ హర్షవర్ధన్ శ్రిాంగ్లా 2021 డిస ాంబర్ 22-
23 తేదీల్లో మయన్మార్ లో కార్యనిర్వహణ పర్యటన జరుపుతున్నారు. ఈ 

పర్యటన సాందర్భాంగా ఆయన మయన్మార్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కౌన్సిల్ 

చైర్మన్ అలాగే ఇతర సీనియర్ ప్రతినిధులను కలుసుకున్నారు. పౌర సమాజ 

సభ్యులు ఇాంకా నేషనల్ లీగ్ ఫర్ డ మోక్రసీతో సహా రాజకీయ పార్టీలతో 

సమావేశాలను నిర్వహిాంచారు. మయన్మార్ లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న 

రాయబారులు, అలాగే ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) ప్రతినిధులతో కూడా ఆయన 

భేటీ కానున్నారు. 
 
2. సాంబాంధిత అన్ని పక్షాలతో తన సమావేశాల సాందర్భాంగా, మయన్మార్ లో 

వీలైనాంత త్వరగా ప్రజాస్వామ్యాం మళ్లీ పునరుద్ధరిాంచబడాలని; 
నిర్బాంధాంలో ఉన్న వారిని అలాగే ఖైదీలను విడుదల చేయడాం, చర్చల ద్వారా 
సమస్యలు పరిష్కరిాంచుకోవడాం; మరియు హిాంసాత్మక చర్యలన్నిాంటినీ 

పూర్తిగా విడనాడటాన్ని భారత్ కోరుకుాంటోాందని విదేశాాంగ కార్యదర్శి 

ఉద్ఘాటిాంచారు. ఆసియాన్ చేపడుతున్న చర్యలకు భారత్ యొక్క బలమైన 

మరియు స్థిరమైన మద్దతును ఆయన పునరుద్ఘాటిాంచారు అలాగే ఐదు సూత్రాల 

ఏకాభిప్రాయాం ఆధారాంగా ఆచరణాత్మక మరియు నిర్మాణాత్మక పద్ధతిలో 

పురోగతి ఉాంటుాందన్న ఆశాభావాన్ని వ్యక్తాం చేశారు. 
 
3. మయన్మార్ తో భారత్ సుదీర్ఘమైన సరిహద్దును పాంచుకుాంటోాందని 

ఉద్ఘాటిస్తూ, మయన్మార్ ప్రజలకు భారత్ తన మానవతా సహాయాన్ని 

కొనసాగిస్తుాందని విదేశాాంగ కార్యదర్శి త లియజేశారు. కోవిడ్-19పై 
మయన్మార్ పోరాటాం నేపథ్యాంలో, మయన్మార్ ర డ్ క్రాస్ సొసైటీకి 

10 లక్షల డోసులకు పైగా ‘‘మేడిన్ ఇాండియా’’ వ్యాక్సిన్లను ఆయన 



అప్పగిాంచారు. ఈ కన్ సైన్ మ ాంట్ లో భాగాంగా భారత్ తో మయన్మార్ 

సరిహద్దు వ ాంబడి కమ్యూనిటీలకు వీటిని ఉపయోగిస్తారు. మయన్మార్ కు 

10,000 టన్నుల బియ్యాం మరియు గోదుమల గ్రాాంట్ ను కూడా ప్రకటిాంచారు. 
 
4. భారత్-మయన్మార్ సరిహద్దు ప్రాాంతాలతో సహా ప్రజా కేాంద్రక 

సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రాజ క్టులకు భారత్ తన మద్దతును 
కొనసాగిస్తుాందని విదేశాాంగ కార్యదర్శి పేర్కొన్నారు. అదేవిధాంగా, 
కాలాదన్ మల్టీమోడల్ ట్రాన్సిట్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ ప్రాజ క్ట్ 

అలాగే త్రైపాక్షిక హైవే వాంటి ప్రస్తుతాం అమల్లో ఉన్న కన క్టివిటీ 

చర్యలను వేగవాంతాం చేయడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉాందని ఆయన త లియజేశారు. 
మయన్మార్ ప్రజల ప్రయోజనార్ధాం, రాఖీన్ స్టేట్ డ వలప్ మ ాంట్ 
ప్రోగ్రామ్ అలాగే బోర్డర్ ఏరియా డ వలప్ మ ాంట్ ప్రోగ్రామ్ కిాంద 

చేపట్టిన ప్రాజ క్టులను కొనసాగిాంచేాందుకు భారత్ కట్టుబడి ఉాందని కూడా 

విదేశాాంగ కార్యదర్శి పునరుద్ఘాటిాంచారు. 
 
5. భారత్ యొక్క భద్రతకు సాంబాంధిాంచి, మరీ ముఖ్యాంగా దక్షిణ 

మణిపూర్ లోని ఛురాచాాంద్ పూర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న తాజా సాంఘటన 

నేపథ్యాంలో ఆయా అాంశాలను లేవన త్తేాందుకు ఈ పర్యటన ఒక అవకాశాన్ని 

కల్పిాంచిాంది. ఎలాాంటి హిాంసాత్మక సాంఘటనలకూ తావులేకుాండా చూడాల్సిన 

అవసరాం ఉాందని, అలాగే సరిహద్దు ప్రాాంతాల్లో శాాంతి మరియు సుస్థిరతలను 

పరిరక్షిాంచాల్సి ఉాందని కూడా విదేశాాంగ కార్యదర్శి నొక్కి చ ప్పారు. 
మరొకరికి విరోధాంగా నిలిచే ఎలాాంటి కార్యకలాపాలకూ తమతమ భూభాగాలను 

ఉపయోగిాంచుకోవడానికి అనుమతిాంచకుాండా చూసేాందుకు ఇరు పక్షాలు తమ 

నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిాంచాయి. 
 
6. మయన్మార్ తో భారత్ దాదాపు 1,700 కిలోమీటర్ల సరిహద్దును 
పాంచుకుాంటోాంది. ఆ దేశాంలో జరిగే ఎలాాంటి సాంఘటనలైనా భారత్ సరిహద్దు 

ప్రాాంతాల్లో ప్రత్యక్షాంగా ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. మయన్మార్ లో 

శాాంతి మరియు సుస్థిరత న లకొనడాం అనేది భారత్ కు, మరీ ముఖ్యాంగా 

ఈశాన్య ప్రాాంతానికి అత్యాంత ప్రధానమైన అాంశాం. 
 
7. ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశాంగా అలాగే సన్నిహిత పొరుగు దేశాంగా భారత్, 
మయన్మార్ లో జరిగే ప్రజాస్వామ్య మార్పు ప్రక్రియలో 

పాలుపాంచుకుాంటోాంది అలాగే ఈ నేపథ్యాంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు 

ఇాంకా ప్రక్రియలకు సాంబాంధిాంచి సామర్థ్యాలను ప ాంపొాందిాంచడాంలో వివిధ 



పక్షాలతో కలిసి పనిచేస్తోాంది. మయన్మార్  ప్రజల యొక్క ఆకాాంక్షలకు 

అనుగుణాంగా స్థిరమైన, ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైన, ఫ డరల్ యూనియన్ గా 

మయన్మార్ అవతరిాంచేాందుకు ఈ ప్రయత్నాలను పునరుద్ధరిాంచాలని భారత్ 

ప్రతిపాదిాంచిాంది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
డిస ాంబర్ 23, 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. 

 
 
 


