
India - Myanmar Foreign Office Consultations 
October 01, 2020 

_____________________________________________________________ 

ଭାରତ - ମିଆମଁାର ବ ୈବେଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟ ପରାମଶ ୍
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ଅକ୍ଟୋବର 1, 2020 କର ଭୋରତ ଏବଂ ମିଆମଁୋର ମଧ୍ୟକର କବୈକେଶକି କୋର୍ଯୟ୍ୋଳୟ ପରୋମଶର୍ 19 ତମ ଚରଣ ଭଚ୍ୁ ଆଲ୍ 

କମୋଡ୍ ମୋଧ୍ୟମକର ଆକୟୋଜିତ କରୋର୍ଯୋଇଥଲିୋ।ଭୋରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର କନତୃତ୍ଵ କବୈକେଶକି ସଚିବ ଶ୍ରୀ ହର୍ ୍

ବର୍ଦ୍ନ୍ ଶଙୃ୍ଗଲୋ ଏବଂ ମିଆମଁୋର ପ୍ରତିନିଧ ି ମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥୋୟୀ ସଚିବ ୟୁ କସୋ ହୋନଙ୍କ କନତୃତ୍ଵକର କନତୃତ୍ଵ କନଇଥକିଲ। 

 

ପରୋମଶ ୍ ସମୟକର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୀମୋ ସହକର୍ଯୋଗ ଏବଂ ସୀମୋ ଭିତି୍ତଭୂମିର ନବୀକରଣ, ମିଆମଁୋରକର ଭୋରତର 

ବିକୋଶମଳୂକ ପରିକର୍ଯୋଜନୋର ସି୍ଥତି, ବୋଣଜିୟ ଏବଂ ପଞିୁ୍ଜ ନିକବଶ ସମ୍ପକ,୍ ଶକି୍ତ ଏବଂ ଶକି୍ତ ସହକର୍ଯୋଗ, କନସଲୁୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଏବଂ ସୋଂସ୍କତୃିକ ସହକର୍ଯୋଗ ସହତି ବୋଗୋନକର ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପୋକଗୋଡୋ ଉପକର ଚୋଲିଥବିୋ ପନୁରୁର୍ଦ୍ୋର କୋର୍ଯୟ୍ 

ସହତି ଉଭୟ ସମ୍ପକର୍ ସମୀକ୍ଷୋ କରିଥକିଲ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବହୁପକ୍ଷୀୟ କ ୋରୋକର ଥବିୋ ସହକର୍ଯୋଗ ଉପକର ମଧ୍ୟ 

ଆକଲୋଚନୋ କରୋର୍ଯୋଇଥଲିୋ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସକତୋର୍ ବୟକ୍ତ କରିଛତି କର୍ଯ ଚୋଲିଥବିୋ COVID ମହୋମୋରୀ ସକେ ଶକି୍ତ, ଊଜୋ୍ 

ଇତୟୋେି ସହତି ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷତ୍ରକର କବୈଠକକୁ ଦି୍ୱପକ୍ଷୀୟ କର୍ଯୋଗେୋନର ଗଭୀରତୋକୁ ପ୍ରତି ଳିତ କରି ଭଚ୍ୁ ଆଲ୍ କମୋଡ୍ 

ମୋଧ୍ୟମକର ଆକୟୋଜିତ କରୋର୍ଯୋଇଥଲିୋ। ଏଥକିର େଶୋ୍ର୍ଯୋଇଛି କର୍ଯ ଅକ୍ଟୋବର 20 କର କହବୋକୁ ଥବିୋ ପରବତ୍ତୀ୍ ମିଳିତ 

ବୋଣଜିୟ କମିଟି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କବୈଠକ ଦି୍ୱପକ୍ଷୀୟ ବୋଣଜିୟ ଏବଂ ପଞିୁ୍ଜ ନିକବଶର ସମ୍ପକକ୍ୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବୋକର 

ଉପକର୍ଯୋଗୀ କହବ। 

 

ଉଭୟ ପକ୍ଷ COVID-19 ଦ୍ୱୋରୋ ସଷିୃ୍ଟ କହୋଇଥବିୋ ଚୟୋକଲଞ୍ଜ ଏବଂ ଏହୋର ପ୍ରଭୋବକୁ କମ କରିବୋର ଉପୋୟ ଉପକର 

ଟୀକୋର ବିକୋଶ, ଔର୍ଧ କର୍ଯୋଗୋଣ, ର୍ଯନ୍ତ୍ରପୋତି ଏବଂ ପ୍ରର୍ଯକିୁ୍ତବିେୟୋ ତଥୋ େକ୍ଷତୋ ବୃରି୍ଦ୍ ଉପକର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିସୃ୍ତତ ଭୋବକର 

ଆକଲୋଚନୋ କରିଥକିଲ। 

 

ଭୋରତର ‘ପକ ୋଶୀ ପ୍ରଥମ’ ଏବଂ ‘ଆ୍ଟ ଇଷ୍ଟ’ ନୀତି ଅନୁସୋକର ମିଆମଁୋର ସହତି ନିଜର ସହଭୋଗିତୋକୁ ଭୋରତ 

ପ୍ରୋଥମିକତୋ କେଇଥବିୋ କଥୋକୁ କବୈକେଶକି ସଚିବ କେୋହରୋଇଛତି। କସ କହଛିତି କର୍ଯ ମିଆମଁୋର ସହତି ନିଜର ବହୁମଖୁୀ 

ସହକର୍ଯୋଗକୁ ବୃରି୍ଦ୍ କରିବୋ ତଥୋ ସହକର୍ଯୋଗର ନୂତନ ପନ୍ଥୋ ଅନୁସନ୍ଧୋନ କରିବୋକୁ ଭୋରତ ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ ରହଛିି। 

 

େୁଇ କେଶର ପୋରସ୍ପରିକ ଲୋଭ ପୋଇ ଁଭୋରତ ସହତି ସମୟ ପରୀକି୍ଷତ ସହଭୋଗିତୋକୁ ଆହୁରି େୃଢ କରିବୋକୁ ମିଆମଁୋରର 

ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ତୋକୁ ସ୍ଥୋୟୀ ସଚିବ ନିଶି୍ଚତ କରିଛତି। କସ ମଧ୍ୟ ମିଆମଁୋର ପର୍ଯୟ୍ତ ଭୋରତ ବିସ୍ତୋର କରିଥବିୋ COVID ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 

ତଥୟ ଏବଂ ବିକୋଶ ସହୋୟତୋ ପୋଇ ଁକୃତଜ୍ଞତୋ ଜଣୋଇଛତି। କସ 1 ମଇ 2020 ରୁ 31 ଡିକସମ୍ବର 2020 ପର୍ଯୟ୍ତ ଅବଧ ି

ପୋଇ ଁG -20 ଋଣ କସବୋ ନିଲମ୍ବନ ପେକକ୍ଷପ ଅତଗତ୍ ଋଣ କସବୋ ସହୋୟତୋ କର୍ଯୋଗୋଇ କେଇଥବିୋରୁ କସ ଭୋରତକ ୁ

ଧନୟବୋେ ଜଣୋଇଛତି। 

 

ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୋରସ୍ପରିକ ରୂପକର ସବୁିଧୋଜନକ ତିଥକିର କବୈକେଶକି କୋର୍ଯୟ୍ୋଳୟ ପରୋମଶର୍ ପରବତ୍ତୀ୍ ଚରଣକୁ 

ଆକୟୋଜିତ କରିବୋ ଉପକର ସହମତ କହୋଇଥକିଲ। 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ 

ଅବ ଟ୍ା ର 1, 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. 



 


