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ડિસેમ્બર 23, 2021 

 

વિદેશ સવિિ 22થી 23 ડિસેમ્બર, 2021 દરવમયાન મ્યાનમારની કાયષકારી મલુાકાતે પહોંચ્યા છે. તેમની મુલાકાત 
દરવમયાન, તેમણે અધ્યક્ષ, સ્ટેટ એિવમવનસ્રેડટિ કાઉવસસલ અને અસય િડરષ્ઠ પ્રવતવનવર્ઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને 

નેશનલ વલગ ફોર િેમોકે્રસી સવહત નાગડરક સમાજ અને રાજકીય પક્ષોના સભ્યો સાથે બેઠકો યોજી હતી. તેઓ મ્યાનમાર 

વસ્થત રાજદોતો અન ેયુએનના પ્રવતવનવર્ઓને પણ માિાના છે. 
 

2. તમામ સૃંબૃંવર્તો સાથેની તેમની બેઠકો દરવમયાન વિદશે સવિિે મ્યાનમારમાૃં િહેલી તકે લોકશાહી સ્થપાય તે જોિામાૃં 

ભારતના વહત પર ભાર મોક્યો હતો. તેમણે અટકાયતીઓ અન ેકદેીઓની મુવક્ત, સૃંિાદ દ્િારા મુદ્દાઓનુૃં વનરાકરણ અને 

તમામ હહસાનો સૃંપોણષ અૃંત આિ ેતેના પર ભાર મોકયો હતો. તેમણે આવસયાન પહેલને ભારતના મજબોત અન ેસાતત્યપોણષ 

સમથષનની પનુઃ પુવિ કરી અન ેઆશા વ્યક્ત કરી કે પાૃંિ મુદ્દાની સિષસૃંમવતના આર્ારે, વ્યિહાડરક અને રિનાત્મક રીતે 

પ્રગવત થશે. 
 

3. ભારત મ્યાનમાર સાથે લાૃંબી સરહદ ર્રાિે છે તે બાબત પર ભાર મોકતા, વિદેશ સવિિ ેમ્યાનમારના લોકો માટે ભારતનુૃં 

સતત માનિતાિાદી સમથષન આપયુૃં હતુૃં. કોવિિ-19 રોગિાાા સામે મ્યાનમારની લિાઈના સૃંદભષમાૃં તેમણ ેમ્યાનમાર 

રેિક્રોસ સોસાયટીને "મેિ ઈન ઈવસિયા" રસીના 10 લાખ િોઝ આપયા હતા. આ માલના એક ભાગનો ઉપયોગ 

મ્યાનમારની ભારત સાથેની સરહદે રહેતા સમદુાયો માટે કરિામાૃં આિશે. મ્યાનમારન ે10,000 ટન િોખા અન ેઘઉંની 

ગ્રાસટની પણ જાહેરાત કરિામાૃં આિી હતી.. 
 

4. વિદેશ સવિિે ભારત-મ્યાનમાર સરહદી વિસ્તારો સવહત જનકવેસિત સામાવજક-આર્થથક વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્્સ માટે 

ભારતનુૃં સતત સમથષન તેમજ કલાદાન મવટટમોિલ રાવસઝટ રાસસપોટષ પ્રોજેક્ટ અને વિપક્ષીય હાઇિે જેિી કનેવક્ટવિટી 

પહેલના ઝિપી અમલીકરણ માટે ભારતની પ્રવતબદ્ર્તા વ્યક્ત કરી હતી. વિદેશ સવિિે મ્યાનમારના લોકોના લાભ માટે 
રખાઈન સ્ટેટ િિેલપમેસટ પ્રોગ્રામ અને બોિષર એડરયા િિેલપમેસટ પ્રોગ્રામ હેઠાના પ્રોજેક્્સ િાલ ુરાખિાની ભારતની 

પ્રવતબદ્ર્તાનો પણ પુનરોચ્િાર કયો હતો. 
 

5. આ મુલાકાતે ખાસ કરીને દવક્ષણ મવણપુરના િુરાિૃંદપુર વજટલામાૃં બનેલી તાજેતરની ઘટનાના સૃંદભષમાૃં ભારતની 

સુરક્ષા સૃંબૃંવર્ત બાબતોને ઉઠાિિાની તક પણ પોરી પાિી હતી. વિદેશ સવિિે કોઈપણ હહસાનો અૃંત લાિિા અને સરહદી 
વિસ્તારોમાૃં શાૃંવત અન ેવસ્થરતા જાાિિાની જરૂડરયાત પર ભાર મોક્યો હતો. બૃંને પક્ષોએ એ સુવનવચિત કરિા માટે તેમની 
પ્રવતબદ્ર્તાનો પુનરોચ્િાર કયો હતો કે તેમના સૃંબૃંવર્ત પ્રદેશોનો ઉપયોગ બીજા માટે પ્રવતકોા કોઈપણ પ્રિ વિઓ માટે થિા 

દેિામાૃં આિશે નહીં. 

 



6. ભારત મ્યાનમાર સાથે લગભગ 1700 ડકલોમીટર લાૃંબી સરહદ ર્રાિ ેછે. તે દશેમાૃં કોઈપણ વિકાસની સીર્ી અસર 
ભારતના સરહદી પ્રદેશો પર પિે છે. મ્યાનમારમાૃં શાૃંવત અન ેવસ્થરતા ભારત માટે અત્યૃંત મહત્ત્િની છે, ખાસ કરીન ેતેના 

ઉિર પોિીય કે્ષિ માટે તે મહત્ત્િ ર્રાિે છે. 

 

7. લોકશાહી દશે અને નજીકના પાિોશી તરીકે, ભારત મ્યાનમારમાૃં લોકતૃંિ તરફના સૃંક્રમણમાૃં સામેલ છે અને આ 

સૃંદભષમાૃં લોકશાહી પ્રણાલીઓ અને પ્રથાઓ પર ક્ષમતાઓ વિકસાિિા માટે વિવિર્ વહતર્ારકો સાથે કામ કયુું છે. 
મ્યાનમારના લોકોની ઈચ્છા અનસુાર વસ્થર, લોકતાૃંવિક, સૃંઘીય સૃંઘ તરીકે ઉભરી આિે ત ેમાટે મ્યાનમાર માટે આ 

પ્રયાસોને નિીકરણ કરિાનો ભારત પ્રસ્તાિ મોક ેછે. 

 

નિી ડદટહી 

ડિસમે્બર 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. 

 


