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భారత్-మయన్మార్  మధ్య 19వ విడత విదేశాాంగ కార్యాలయ సాంప్రదిాంపులు 1 
అక్టోబర్ 2020న వర్చువల్ విధానాంలో జరిగాయి. భారతీయ ప్రతినిధి 
బాందానికి విదేశాాంగ కార్యదర్శి శ్రీ హర్ష్ వర్ధన్ శ్రిాంగ్లా నేతృత్వాం 
వహిాంచగా, మయన్మార్ ప్రతినిధి బృాందానికి శాశ్వత కార్యదర్శి యూ సో 
హన్ సారథ్యాం వహిాంచారు. 
 

సరిహద్దు సహకారాం మరియు సరిహద్దు మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణ, 
మయన్మార్ లో ప్రస్తుతాం కొనసాగుతున్న భారతీయ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల 
స్థితిగతులు, వాణిజ్యాం మరియు పెట్టుబడి సాంబాంధాలు, విద్యుత్ మరియు 
ఇాంధన సహకారాం, కాన్సులర్ అాంశాలు మరియు సాాంస్కృతిక సహకారాం సహా 
మొత్తాం సాంబాంధాలన్నిాంటినీ ఇరు పక్షాలు ఈ సాంప్రదిాంపుల్లో 
సమీక్షిాంచాయి. అలాగే బగాన్ లో ఇటీవల సాంభవిాంచిన భూకాంపాం కారణాంగా 
దెబ్బతిన్న పగోడాల పునరుద్ధరణ పనులను సమీక్షిాంచారు. ప్రాాంతీయ అలాగే 
బహుపాక్షిక అాంశాల్లో సహకారాంపై కూడా చర్చిాంచారు. కోవిడ్ మహమ్మారి 
కల్లోలాం కొనసాగుతున్నప్పటికీ, విద్యుత్, ఇాంధనాం సహా అనేక రాంగాల్లో 
వర్చువల్ విధానాంలో సమావేశాలను నిర్వహిాంచడాం పట్ల ఇరు పక్షాలు 
సాంతృప్తిని వ్యక్తాం చేశాయి, ద్వైపాక్షిక సాంబాంధాల పటిష్టతను ఇది 
ప్రతిబిాంబిస్తోాందని పేర్కొన్నారు. అక్టోబర్ 20న తదుపరి జాయిాంట్ 
ట్రేడ్ కమిటీ మాంత్రుల సమావేశాం జరగనున్న విషయాన్ని గుర్తుచేస్తూ, 
ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాం మరియు పెట్టుబడి సాంబాంధాలను మరిాంత బలోపేతాం 
చేసేాందుకు ఇది ఎాంతో దోహదాం చేస్తుాందని అభిప్రాయపడ్డారు. 
 

కోవిడ్-19 వల్ల తలెత్తిన సవాళ్లు మరియు దీని ప్రభావాన్ని 
ఎదుర్కొనేాందు వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి, ఔషధాలు, పరికరాలు మరియు 
సాాంకేతికత సరఫరా అలాగే సామర్థ్యాలను పెాంచుకోవడాం సహా ఇతరత్రా 
మార్గాలపై ఇరు పక్షాలు విస్తృతాంగా చర్చలు జరిపాయి. 
 



భారత్ అనుసరిస్తున్న ‘పొరుగుకు తొలి ప్రాధాన్యాం’ మరియు ‘యాక్ట్ 
ఈస్ట్’ పాలసీలకు అనుగుణాంగా మయన్మార్ తో భాగస్వామ్యాన్నికి భారత్ 
ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను విదేశాాంగ కార్యదర్శి పునరుద్ఘాటిాంచారు. 
మయన్మార్ తో బహుముఖ సహకారానికి భారత్ కట్టుబడి ఉాంటుాందని  అలాగే 
సహకారానికి మరిన్ని మార్గాలను అన్వేషిస్తామని కూడా ఆయన 
పేర్కొన్నారు. 
 

బారత్ తో తమకు అనాదిగా కొనసాగుతున్న సాంబాంధాలను ఇరు దేశాల పరస్పర 
ప్రయోజనాలరీత్యా మరిాంత బలోపేతాం చేసేాందుకు మయన్మార్ కట్టుబడి 
ఉాందని శాశ్వత కార్యదర్శి పునరుద్ఘాటిాంచారు. కోవిడ్ సాంబాంధిత మరియు 
అభివృద్ధి విషయాంలో మయన్మార్ కు భారత్ అాందిస్తున్న సహకారాన్ని ఆయన 
కొనియాడారు. జీ-20 డెట్ సర్వీస్ సస్పెన్షన్ ఇనీషియేటివ్ కిాంద 1 మే 
2020 నుాంచి 31 డిసెాంబర్ 2020 కాలవ్యవధికి రుణ పునఃచెల్లిాంపుల విషయాంలో 
ఉపశమనాన్ని కల్పిాంచినాందుకు ఆయన భారత్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. 
 

పరస్పరాం ఆమోదయోగ్యమైన తేదీలో తదుపరి విడత విదేశాాంగ కార్యాలయ 
సాంప్రదిాంపులను జరపాలని ఇరు పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి. 
 

న్యూఢిల్లీ 

అక్టోబర్ 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. 


