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ચીફ ઑફ આર્મી સ્ટાફ અને વિદેશ સવચિની મ્યાનર્મારની ર્મલુાકાત (4-5 ઓક્ટોબર, 
2020) 

ઓક્ટોબર 05, 2020 

ચીફ ઑફ આર્મી સ્ટાફ (COAS) જનરલ એર્મએર્મ નરિણે, PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC, અને વિદેશ 
સવચિ (FS) હર્ષ િર્ષન શ્રૃંગલાએ 4-5 ઓક્ટોબર, 2020નાૃં રોજ મ્યાનર્મારની રુ્મલાકાત લીર્ી હતી. આ રુ્મલાકાતે 
તાજેતરનાૃં િર્ોર્માૃં વનયવર્મત ઉચ્ચ-સ્તરની રુ્મલાકાતો અન ે સૃંિાદો દ્િારા અૃંકકત થયેલા વદ્િપક્ષીય સૃંબૃંર્ોર્માૃં 
જાળિી રાખેલી પ્રગવતની સર્મીક્ષા કરિાની તક પ્રદાન કરી હતી. 
 

ચીફ ઑફ આર્મી સ્ટાફ અને વિદેશ સવચિ મ્યાનર્મારનાૃં સ્ટેટ કાઉવસસલર ડાઉ આૃંગ સાન સુ ક્યી અન ેકર્માસડર 
ઇન ચીફ ઑફ ડીફેસસ સર્વિસીસ સીવનયર જનરલ વર્મન આૃંગ હલેઇંગને ર્મળ્યા હતા. ચીફ ઑફ આર્મી સ્ટાફ 
મ્યાનર્માર આમ્ડષ સર્વિસીસનાૃં ડેપ્યુટી કર્માસડર-ઇન-ચીફ િાઇસ સીવનયર જનરલ સો વિનન ેર્મળ્યા હતા. વિદેશ 
સવચિ મ્યાનર્મારનાૃં વિદેશ ર્મૃંત્રાલયનાૃં કાયર્મી સવચિ યુ સોએ હાનન ેર્મળ્યા હતા. અગાઉ, બસને પક્ષોએ 1 
ઓક્ટોબર 2020 નાૃં રોજ િચ્યુષઅલ વિદેશ કચેરીનાૃં પરાર્મશો ર્મારફત વદ્િપક્ષીય સહકારનાૃં ક્ષેત્રોર્માૃં વ્યાપક 
ચચાષઓ કરી હતી. 
 

બસને પક્ષો કનેવક્ટવિટી પકરયોજનાઓ, ક્ષર્મતા વનર્માષણ, વિદ્યુત અને ઊજાષર્માૃં તેઓની ભાગીદારી િર્ુ ર્મજબૂત 
કરિા, આર્વથક અને વ્યાપાર જોડાણો ગહન કરિા, લોકોથી લોકો િચ્ચેનાૃં અને સાૃંસ્કરવતક આદાન-પ્રદાનોની 
િર્ારે સુવિર્ાઓ પ્રદાન કરિા, અને તર્માર્મ ત્રણેય સેિાઓર્માૃં તેઓનાૃં રક્ષા આદાન-પ્રદાનોનો આર્ાર બરહદ કરિા 
સૃંર્મત થયા હતા. કોવિડ-19 ર્મહાર્મારી દ્િારા ઉભા થયેલા પડકારોર્માૃંથી બહાર આિિા સહકાર ગહન કરિા ર્માટે 
પણ સૃંર્મત થયા હતા. ચીફ ઑફ આર્મી સ્ટાફ અને વિદેશ સવચિે ર્મહાર્મારી સારે્મની લડાઇર્માૃં મ્યાનર્મારને 
સહાયતા કરિાની ભારતની કકટબદ્ર્તાનાૃં વચહ્ન તરીકે મ્યાનર્મારનાૃં સ્ટેટ કાઉવસસલરને રેર્મડેવસવિરની 3000 
શીશીઓ ભેંટ આપી હતી. વિદેશ સવચિે જ્યારે ઉપલબ્ર્ બને ત્યાર ેમ્યાનર્મારને રસીઓ આપિાર્માૃં પ્રાથવર્મકતા 
આપિાની ભારતની ઇચ્છા સૂવચત કરી હતી. મ્યાનર્મારે 31 ડીસેમ્બર 2020 સુર્ીનાૃં સર્મયગાળા ર્માટે જી-20 
ઋણ સેિા વિલૃંબન પહેલ અૃંતગષત ઋણ સેિા પ્રદાન કરિાનાૃં ભારતનાૃં વનણષયની પ્રશૃંસા કરી હતી. 
 

બસને પક્ષોએ ત્રીપક્ષીય હાઇિે અને કાલાદાન ર્મવટટ-ર્મોડલ ટ્રાવસિટ ટ્રાસસપોટષ પ્રોજેક્ટ જેિી ચાલુૃં ભારતની 
સહાયતાિાળી આૃંતરર્માળખા પકરયોજનાઓર્માૃં થયેલી પ્રગવતની પણ ચચાષ કરી હતી. તેઓએ યારે્મવથન િીરે્મસસ 
પોવલસ એકેડર્મી, બેવિક ટેકવનકલ ટ્રેઇનનગ સ્કૂલનાૃં નિીનીકરણ જેિી નિી પહેલ પર િહેલાસર કાયષ શરૂ કરિા 
પર અને મ્યાનર્માર ઇવસસ્ટટ્યુટ ઑફ ટેકનોલોજી જેિી લાૃંબા ગાળાની ટકાઉ પકરયોજનાઓ પ્રદાન કરિાનાૃં 



પગલાઓ પર દ્રવિકોણોનુૃં આદાન-પ્રદાન કયુું હતુૃં. તેઓ 2021 નાૃં પ્રથર્મ વત્રર્માવસકર્માૃં રાવખન ેરાજ્યર્માૃં વસતિે 
બૃંદર કાયષરત કરિા તરફ કાર્મ કરિા સૃંર્મત થયા હતા. 
 

બસને પક્ષોએ નોંર્ લીર્ી હતી કે રાવખન ેસ્ટેટ ડેિલપરે્મસટ પ્રોગ્રાર્મ (RSDP) અૃંતગષત નોંર્પાત્ર પ્રગવત થઇ છે 
અને કૌશટય તાવલર્મ કેસદ્ર સ્થાવપત કરિા સવહત આ પ્રોગ્રાર્મનાૃં તબક્કા- III અૃંતગષત પકરયોજનાઓનો અૃંવતર્મ 
વનણષય પ્રસ્તાવિત કયો હતો. આ રુ્મલાકાત દરવર્મયાન, RSDP અૃંતગષત કરવર્ યૃંત્રણાનાૃં નિીનીકરણ પર 
પકરયોજના સર્મજૂવત પર પણ હસ્તાક્ષર કરિાર્માૃં આવ્યા હતા. વિદેશ સવચિે વિસ્થાવપત વ્યવક્તઓનાૃં રાવખને 
રાજ્યર્માૃં સુરવક્ષત, ટકાઉ અને િડપી પરત ફરિાનુૃં સુવનવચચત કરિા ર્માટે ભારતની સહાયતા પાઠિી હતી. 
 

બસને પક્ષોએ તેઓનાૃં સીર્મા ક્ષેત્રોર્માૃં સુરક્ષા અને વસ્થરતા જાળિી રાખિા બાબતની ચચાષ કરી હતી અને 
એકબીજાન ેપ્રવતકૂળ હોય તેિી પ્રિરવિઓ ર્માટે તેઓનાૃં સૃંબૃંવર્ત પ્રદેશોનો ઉપયોગ નહીં કરિા દેિાની તેઓની 
પારસ્પકરક કકટબદ્ર્તાનુૃં પુનઃઉચ્ચારણ કયુું હતુૃં. ભારતીય બળિાખોર જૂથોની 22 કેડરો ભારતન ેસોંપિા બદલ 
ભારતીય પક્ષે મ્યાનર્મારની પ્રશૃંસા વ્યક્ત કરી હતી. 
 

ભારતે વચન રાજ્યર્માૃં બ્યાસયુ/સાર્વસચોક પર સીર્મા હાટ વિજનાૃં વનર્માષણ ર્માટે 2 વર્મવલયન યુએસ ડોલરનાૃં 
અનુદાનની ઘોર્ણા કરી હતી જે વર્મિોરર્મ અને મ્યાનર્માર િચ્ચે િર્ારે આર્વથક કનેવક્ટવિટી પ્રદાન કરશ.ે 31 ર્માચષ 
2021 સુર્ી મ્યાનર્મારથી 1.5 લાક ટન અડદ આયાત કરિા ર્માટેનાૃં ક્િોટાની પણ જાહેરાત કરિાર્માૃં આિી હતી. 
વમ્યતવક્યનાર્માૃં સોફ્ટિેર ડેિલપરે્મસટ અને ટ્રેઇનનગર્માૃં સેસટર ઑફ એક્સેલેસસનુૃં િચ્યુષઅલ ઉદ્ઘાટન કરિાર્માૃં આવ્યુૃં 
હતુૃં. વિદેશ સવચિે મ્યાનર્મારનાૃં વિદેશ ર્મૃંત્રાલયનાૃં કાયર્મી સવચિ યુ સોએ હાન સાથે નાય પ્યી ટાિર્માૃં એમ્બેસી 
લાઇિન ઓકફસનુૃં પણ ઉદ્ઘાટન કયુું હતુૃં. 
 

મ્યાનર્માર પક્ષે 2016 ર્માૃં આિેલા ભૂકૃંપર્માૃં ક્ષવતગ્રસ્ત થયેલા બાગાન પેગોડાઓનાૃં જીણોદ્ર્ાર અને સૃંરક્ષણ 
સવહત સાૃંસ્કરવતક િારસાનાૃં સૃંરક્ષણર્માૃં ભારતની સહાયતા બદલ પ્રશૃંસા વ્યક્ત કરી હતી. બસને પક્ષોએ લોકર્માસય 
વતલકની 100 ર્મી વનિાષણ જયૃંતીની યાદગીરીર્માૃં ર્મસડલેર્માૃં લોકર્માસય વતલકની અર્ષ-પ્રવતર્મા સ્થાવપત કરિાનાૃં 
આયોજનોની ચચાષ કરી હતી કારણ કે ર્મસડલેની જેલર્માૃં કેદ હતા ત્યારે લોકર્માસય વતલકે ભગિત ગીતા પરનો 
ગ્રૃંથ ગીતા રહસ્ય લખ્યો હતો. ભારતીય ર્મહાકાવ્યોનુૃં બર્મીિ ભાર્ાર્માૃં ભાર્ાૃંતર કરિા સવહત સાૃંસ્કરવતક સહકારનાૃં 
અસય ક્ષેત્રોની ચચાષ કરિાર્માૃં આિી હતી. 
 

વિદેશ સવચિે 21ર્મી સદીનાૃં પેંગલોંગ શાૃંવત સૃંરે્મલનની ચોથી બેઠક સફળતાપૂિષક યોજિા બદલ મ્યાનર્મારને 
અવભનૃંદન પાઠવ્યા હતા અન ેમ્યાનર્મારને તેનાૃં લોકતાૃંવત્રક સૃંક્રર્મણર્માૃં સહાય કરિા બૃંર્ારણિાદ અને સૃંઘિાદર્માૃં 
અનુભિ શેર કરિાર્માૃં ભારતની સતત સહાયતાની ખાતરી આપી હતી. 
 

ગત કેટલાક િર્ોર્માૃં, બસને દેશોએ વદ્િપક્ષીય જોડાણોર્માૃં નોંર્પાત્ર પ્રગવતઓ કરી છે અને તેલ, ગેસ, અને 
વિદ્યુત, ઇસરાસ્ટ્રક્ચર અને ફાર્માષસ્યુકટકટસર્માૃં નિા રોકાણો સવહત સહકારની નિા શરૃંખલાઓની ખોજ કરી છે. 
બસને પક્ષોએ ભારતીય પાિર ગ્રીડ અને મ્યાનર્માર ગ્રીડ િચ્ચે હાઇ કેપેવસટી હાઇ િોટટેજ વગ્રડ ઇસટરકનેક્શન 



સ્થાવપત કરિાની ચચાષઓર્માૃં સારે્મલ છે. ઉિર-પૂર્વિય રાજ્યો અન ે મ્યાનર્માર િચ્ચે લો િોટટેજ રેકડયલ 
ઇસટરકનેક્શસસ પરની ચચાષઓ પણ પ્રગવતર્માૃં છે. રે્મકરટાઇર્મ ક્ષેત્ર અને આપવિ વ્યિસ્થાપનર્માૃં સહકાર િર્ારિાર્માૃં 
આવ્યો છે. બસને દેશોએ વિવિર્ પ્રાૃંવતય અને બહુપક્ષીય બાબતોર્માૃં પણ સહકાર ચાલુૃં રાખ્યો છે. લેસડ બોડષર 
ક્રોનસગ એગ્રીરે્મસટનાૃં સફળ અર્મલીકરણ જેિી પહેલ અન ેભારત-મ્યાનર્માર-થાઇલેસટ ત્રીપક્ષીય ર્મોટર વવ્હકટસ 
એગ્રીરે્મસટ પર ચાલુૃં ચચાષઓ આગળ િર્ી રહી છે. 
 

ચીફ ઑફ આર્મી સ્ટાફ અને વિદેશ સવચિની મ્યાનર્મારની રુ્મલાકાત બસને દેશો તેઓનાૃં વદ્િપક્ષીય જોડાણોર્માૃં 
ગવત જાળિી રાખિાની ઉચ્ચ પ્રાથવર્મકતા પ્રવતનબવબત કરે છે. 
 

નિી કદટહી 
ઓક્ટોબર 05, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


