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ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ (22-23 ਦਸੰਬਰ,
2021)
23 ਦਸੰਬਰ, 2021
1. ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ 22 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ
ਫਾਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ
ਸਥਿਤ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
2. ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ
ਛੇਤੀ ਵਾਪਸੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ
ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ
ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ
ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਸ ਖੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4. ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਲਦਾਨ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਹਾਈਵੇ
ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰਾਖੀਨ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
5. ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਖਾਸ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

7. ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਥਿਰ,
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
23 ਦਸੰਬਰ, 2021
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