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သံတင်�းထု�တ�ပြ�န်�ချ�ကု�
  ရချ�� င်�ပြ�ည်�န်ယ�ဖွံ့�	 �မြို့ဖွံ့�းတ�� းတကု�ရေရး အိစီ�အိစီဉ်�ရေအိာကု�ရှိ" �ရေကု�ာင်�း (၁၅)   ရေကု�ာင်�းအိတ�ကု� စီာကြကုည်� �တ�� ကု��စီ&ည်�း��ား ရေထုာကု��	� ပြချင်�းန္ဒိ" င်� �

   �ည်ာရေရးကုဏ္ဍဆို�� င်�ရာအိရေပြချချ	အိရေဆိုာကု�အိအိ�	 ��ား ထု)ရေထုာင်�ရန်�အိတ�ကု�စီ��	ကု�န်�းသံရေ*ာတ)ည်�ချ�ကု� လကု��" တ� ရေရးထု�� းပြချင်�း။

   အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	 န္ဒိ" င်� �ပြ�န်��ာန္ဒိ�� င်�င်	တ�� �သံည်� စီ��	ကု�န်�းသံရေ*ာတ)ည်�ချ�ကု�တစီ�ရ��ကု�� ၂၀၂၀ ပြ�ည်� �န္ဒိ" စီ�ကြသံဂု�တ�လ (၃၁)    ရကု�ရေန်�တ�င်� လကု��" တ� ရေရးထု�� းချ1�
     ရာထု�� သံရေ*ာတ)ည်�ချ�ကု�အိရအိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	သံည်�ရချ�� င်�ပြ�ည်�န်ယ�ရှိ" � ဂု��န်�အိပြ�ည်�ပြ�ည်� ဆို�� င်�ရာ�) းရေ�ါင်�း ရေဆိုာင်�ရုံ�ကု� ရေရး ရေအိဂု�င်�စီ��" ရေဆိုာကု�လ� ��ချ1�

 ရေသံာ ရေကု�ာင်�း(၁၅)       ရေကု�ာင်�း အိတ�ကု�စီာကြကုည်� �တ�� ကု� ဆို�� င်�ရာ�စီ&ည်�း��ား ရေထုာကု��	� �ည်�ပြဖွံ့စီ�ပြီ��း �ည်ာရေရးကုဏ္ဍဆို�� င်�ရာ အိရေပြချချ	
  အိရေဆိုာကု�အိအိ�	 ��ား ထု)ရေထုာင်��ည်� ပြဖွံ့စီ�သံည်�။

      ထု�� စီ��	ကု�န်�းသံရေ*ာတ)ည်�ချ�ကု�လကု��" တ�ရေရးထု�� း�� 1သံ�� � �ည်ာရေရးဝန်�ကြီကု�းဌာန် ပြ�ည်�ရေထုာင်�စီ� ဝန်�ကြီကု�း ရေ7ါကု�တာ ���ုးသံ�န်�းကြီကု�း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပြ�န်��ာန္ဒိ�� င်�င်	
   ဆို�� င်�ရာ အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	 သံ	အိ�တ�ကြီကု�း Shri Saurabh Kumar      န္ဒိ" င်� �အိရေပြချချ	 �ည်ာရေရး ဉ်�းစီ�းဌာန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ညွှ;န်�ကြကုားရေရး�<းချ�ု�� ဉ်�းကု�� ရေလးဝင်�းတ�� �

      တကု�ရေရာကု�ချ1�သံည်�။ အိဆို�� �ါရေကု�ာင်�း��ားသံည်�ရချ�� င်� ပြ�ည်�န်ယ�ရှိ" �စီစီ�ရေတ� ၊ မြန်မာနိုင်ငံ�ာန်�ရေအိာင်�၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရေ�ါကု�ရေတာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရေ�ာင်�ရေတာ န္ဒိ" င်� �ရေပြ���	 မြို့�� �န်ယ�တ�� �တ�င်�
တည်�ရှိ" ��ါသံည်�။

       ဤစီ��	ကု�န်�းသံည်�ရချ�� င်�ပြ�ည်�န်ယ�ရှိ" � �ည်ာရေရးကုဏ္ဍအိား ပြ�> င်� �တင်�ရန်�၊ မြန်မာနိုင်ငံ သံင်�ကြကုားရေရး �စီ&ည်�း��ားအိား အိဆိုင်� �ပြ�> င်� �တင်�ရန်�န္ဒိ" င်� � စီာအိ� �� ��ား၊ မြန်မာနိုင်ငံ
     စီာအိ� ��စီင်���ားစီသံည်�တ�� ��	� ��� းရေ�းပြချင်�းအိ�ါအိဝင်� အိရည်�အိရေသံ�းပြ�ည်� �ဝရေသံာ စီာကြကုည်� �တ�� ကု�ဆို�� င်�ရာ အိရေပြချချ	အိရေဆိုာကု� အိအိ�	တဆိုင်� �
  အိရည်�အိရေသံ�းပြ�ည်� �ဝရေသံာ သံင်�ယ)�?�တ�ဝန်�းကု�င်��	� ��� းရေ�း ရန်�ပြဖွံ့စီ��ါသံည်�။

        အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	 န္ဒိ" င်� � ပြ�န်��ာန္ဒိ�� င်�င်	တ�� �သံည်� ရချ�� င်�ပြ�ည်�န်ယ�ဖွံ့�	 �မြို့ဖွံ့�းတ�� းတကု�ရေရး အိစီ�အိစီဉ်�န္ဒိ" င်� ��တ�သံကု�၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် နားလည်မှု ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် နားလည်မှု ချ� န္ဒိ" စီ� 7�ဇင်�*ာလ တ�င်� န်ားလည်��?
       စီာချCန်�လ;ာတစီ�ရ�� လကု��" တ�ရေရးထု�� းချ1� �ါသံည်�။ ထု�� န်ားလည်��?စီာချCန်�လ;ာအိရ ရချ�� င်�ပြ�ည်�န်ယ� လ)�?စီ�း��ား ဖွံ့�	 �မြို့ဖွံ့�းတ�� း တကု�ရေရးအိတ�ကု� အိ�န္ဒိ��ယ

   န္ဒိ�� င်�င်	အိစီ�� းရသံည်� င်ါးန္ဒိ" စီ�တာကုာလအိတ�င်�း အိရေ�ရ�ကုန်�ရေ7ါ်လာ (၂၅)    သံန်�းကု)ည်�ရေထုာကု��	� �ည်� ပြဖွံ့စီ��ါသံည်�။ ရချ�� င်�ပြ�ည်�န်ယ�ရေပြ�ာကု���� င်�းတ�င်�
   ရေန်ရ��စီ�န်��ချ�ာ သံ�ားကြကုရသံ)��ားအိတ�ကု�အိသံင်� � ရေဆိုာကု�လ� ��န္ဒိ�� င်�ရေသံာအိ��� (၂၅၀)       ကု�� ရေဆိုာကု�လ� ��ချ1� ပြီ��း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်တွင် ချ� န္ဒိ" စီ�၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဇ)လ�� င်�လ ၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်တွင် ရကု�တ�င်�

         ပြ�န်��ာ န္ဒိ�� င်�င်	အိစီ�� းရသံ�� � လ; 1ရေပြ�ာင်�း ရေ�းအိ��ချ1�သံည်�။ ယချ� န္ဒိ" စီ�ရေဖွံ့ရေဖွံ့ာ�ဝါရ�လ အိတ�င်�း သံ�Fတ ဉ်�းဝင်�းပြ�င်� �၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	 ချရ� းစီဉ်�အိတ�င်�း
     ရချ�� င်�ပြ�ည်�န်ယ� �်ရှိ" �လ)�?စီ�း��ား ရေရးစီ��	ကု�န်�း��ားအိတ�ကု� ရေန်ာကု�ထု�� သံရေ*ာတ)ည်�ချ�ကု� ��ားကု�� လကု��" တ�ရေရးထု�� းချ1�သံည်�။

 ဤစီ��	ကု�န်�းသံရေ*ာတ)ည်�ချ�ကု�သံည်� ပြ�န်��ာန္ဒိ�� င်�င်	တ�င်�JICA     �" တည်�ရေဆိုာကု�ချ1�သံည်� � ရေကု�ာင်�း��ားတ�င်� အိရေပြချချ	 အိရေဆိုာကု�အိအိ�	 ��ား ဖွံ့�	 �မြို့ဖွံ့�းရန်�
    အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်းရန်��� 	 ရေင်�ကု�� အိသံ�	 းပြု��ည်� ��ထု�ဆို�	 းရေသံာစီ��	ကု�န်�းပြဖွံ့စီ�သံည်�။ ဤသံည်��" ာ န္ဒိ" စီ�န္ဒိ�� င်�င်	အိကြကုားညွှ" �န္ဒိ?�င်�း ရေဆိုာင်�ရုံ�ကု��? န္ဒိ" င်� �အိတ)

ပြ�န်��ာန္ဒိ�� င်�င်	*ကု�န္ဒိ" င်� �ရေဆို�းရေန္ဒိ�း�?��ား၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်းရလ7�ပြဖွံ့စီ�သံည်�။

 အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	သံ	 ရုံ�	 း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်�ကု� န်�မြို့�� �။
  ရေန်�စီ� 1။ ၂၀၂၀ချ� န္ဒိ" စီ�၊ မြန်မာနိုင်ငံကြသံဂု�တ�လ (၃၁)ရကု�။


