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1. ASEAN-��ర� బంధమ� ల�� అ�  అం!ాల #$ ౖ &'(ోమధనం +-ే. ప�మ�ఖ 1ా��2క ట�� 5 1.5 చ�ా9 
ప�:;<య అ>న ?@AB CెలౖEF VIII మంI� JాK > సదసుO ఎ�Qదవ Rడత సమE1Uశమ� 18 �బి�వ��, 
2016 Jాయంత�ం ?@AB ల� జ��X�ంYZ. 

 

2. ఇంCో\U-ియE \Uషన^ Cెవల#$_ం` aాB �ంF ఏజcdO efg మ��య� \Uషన^ Cవెల#$_ం` aాB �ంF మంI�, 
HE Mr Jk �యిl జA^, మయ\m_n ఉప RYే!ాంగ మంI�, HE U టrl ఊ tul, vm>లEంg ఉప 
RY!ేాంగ మంI�, HE Mr Rరస:;w ఫyత�కz^, Rయ{m ం ఉప RY!ేాంగ మంI� HE Mr ల| హ~ > చుంF, 
లEవy PDR ఉప ప��శ<మల & 1ాణ�జ� మంI� HE Mr Jk Q9� ఇంతQ�, -ింగప�n aారB&�ం` 
సభ��డ� మ��య� -ింగప�n-��ర� aారB&�ంట�� �$�ంC@2� గ�< � +ెరౖ_l, HE Mr Rక<ం \mయn, ASEAN 
స�1ాలయమ� ల�� కమ���ట� & :ా�����̀  అ�$ౖnO C@ప��ట� -$క<ట�� జనర^, Dr AKP �+m� l, 
మ��య� మల|�యిE, �tి#lిO, కంబ� C@యE ఇం:ా బ�� \�ౖ నుంC@ వ�9న CtెX�షl ప�I�ధులz 
aాల�� న  ఈ సమE1U!ా�:; X�రవdయ��ాల�ౖన RY!ేాంగ మంI�, �<మI సు�ా_ సu�ా� ఆIధ�ం 
వe¡ం+mర¢.  £ర¢ :ాక, X�రవdయ�ల�ౖన \mXాలEంg మ�ఖ� మంI�, Mr T R జ�tంF, X�రవdయ�ల�ౖన 
Qజ¥�ాం మ�ఖ� మంI�, Mr లE^ తన¦వB  క§Cm ఈ సమE1Uశమ�ల� aాల�� \m ర¢.  మ��య� సం+mర & 
సమE+mర Rజ¨© న మంI�, HE �< రR శంకn ప�Jాª మ��య� సంస«ృI �ాజ� మంI� (ఇంC@#$ంCెం` 
®mn̄) Dr మe±² శర_ క§Cm aాల�� \m ర¢.   

 

౩. తన :´ \µ` ప�సంగమ�ల�, ASEAN సu�¶ తOవం జర¢పyకzంట·న  మ��య� ASEAN మ��య� ��ర� 
��గJాuమ�మ� రజ{¸తOవం జర¢పyకzంట·న  2017 సంవతOరం ASEAN కz మ��య� ASEAN 
మ��య� ��ర� ��గJాuమE��:; ప�{ె�క సంవతOరమ�, X�రవdయ��ాల�ౖన EAM  +ెaా�ర¢.  తమ 
“ఆ5» ఈ¼» aాల-ీ” Ymu�ా, ASEAN {¸ మ��య� త¿ర¢�న ఉన  తమ ఇతర -. e¡తÀల{¸ తమ 
బం(mల#$ౖ  ��ర� పyనర¢దÁ��ంచబC@న దృ�ి»� #$డ�తÀన ద� ఆ&� +ెaా�ర¢.  &' 2014 ల� ప�(mన 
మంI� �YZ ప�భ�తuం పదR ల�:; వ�9న తర¢1ాత, ��రత �ాష» ÃపI, ఉప �ాష» ÃపI మ��య� ప�(mన 
మంI� 10 ASEAN Yే!ాలల� 9 Y!ేాలను సంద��Åం+mర¢.   ASEAN-��ర� ఎక\mQ5 కమ���ట� 
ఆల�చనను సభ మ�ందు ఉంచుత¿, ఆ&� ASEAN {¸ మ��య� Rస� ృత ఆ-యి-ప-�ిి5 {¸ ��ర� 
Æక« ఆ��Áక మ��య� 1ాణ�జ� బం(m�  పటrష»ం +యేట��:; :ాను, ఒక సమతÀల� మ��య� 
ప�I�ా» త_క a�ా ంÈయ సమగ< ఆ��Áక ��గJాuమ� అంX�:ారం ఈ సంవతOరం మ�X�ంచబడ�తÀందన  
ఆ!ా��1ా�  వ�క�ం +ేJార¢.  తuరల� �లిEB ంF ల�� \mn� ఈస»n  e¡̂  య��వ��Oట� ల� ASEAN 
స»CÉ¼ -$ంటn a�ా రంÊంచబడ�తÀంద� క§Cm EAM ప�కటrం+mర¢.   

 



4. మE��టËÌౖ క\�:;»Rట�� #$ంచవల-ని మ��య� X¶B బ^ 1Uల§� +ెlౖO ను అÊవృYZÁ  పరచవల-ని 
అవస�ా�  ఇంCో\U-ియE \Uషన^ Cవెల#$_ం` aాB �ంF ఏజcdO efg మ��య� \Uషన^ Cవెల#$_ం` 
aాB �ంF మంI�, HE Mr Jk �యిl జA^ \Í:;« +ెaా�ర¢.   

 

5. “క\�:;»Rట� : పంచు:Ï\U భRష�తÀ�  :Ïరకz బ�టలz 1Uయ�ట” అ\U అంశమ� #$ౖ జ��X�న aా\�^ చర9ల� 
\mXాలEంg మ�ఖ� మంI�, Mr T R జ�tంF, Qజ¥�ాం మ�ఖ� మంI�, Mr లE^ తన¦వB ,  మయ\m_n ఉప 
RY!ేాంగ మంI�, HE U టrl ఊ tul, vm>లEంg ఉప RY!ేాంగ మంI�, HE Mr Rరస:;w ఫyత�కz^ 
మ��య�  ASEAN స�1ాలయమ� ల�� కమ���ట� & :ా�����` అ�$nౖO C@ప��ట� -$క<ట�� జనర^, Dr 
AKP �+m� l, aాల�� \m ర¢.  !Ð<యసుO, అÊవృYZÁ , !ాంI మ��య� ప�జల మధ� సంబం(mలz 
\Uల:Ïనటంల� క\�:;»Rట� ak �ిం+ే మ�ఖ� aాత� #$ౖ అందర¢ ఏ:;భRం+mర¢.   

 

6. “ASEAN ఎక\mQ5 కమ���ట� మ��య� ��ర� : ��Ñన^ 1Uల§� +ెlౖO మ��య� aÒ � డÓl \�టun«Ô 
ను సమగ< పరచుట “ అ\U అంశమ� {¸ JాX�న �cండవ aా\�̂  చర9ల� Rయ{m ం ఉప RYే!ాంగ మంI� 
HE Mr ల| హ~ > చుంF, లEవy PDR ఉప ప��శ<మల & 1ాణ�జ� మంI� HE Mr Jk Q9� ఇంతQ�, 
కంబ� C@యE RYే!ాంగ !ాఖల� అండn -$క<ట�� ఆÕ -.»`, HE Mr :ాl ప��ª, -ింగప�n aారB&�ం` 
సభ��డ� మ��య� -ింగప�n-��ర� aారB&�ంట�� �$�ంC@2� గ�< � +ెరౖ_l, HE Mr Rక<ం \mయn మ��య� 
��ర� ల�� ��పÖB 5 ఆÕ �ిt#ిlO �ాయబ��� HE MA {�ె�-ిత -ి. Ymజ¨ మEట�B Cmర¢.  ఫలYmయకంXా 
జ��X�న ఈ చర9 ఆ��Áక బం(m�  పటrష»ం +యేట��:; మ��య� సంబం(mలను మ��ంత మ�ందుకz 
Èసుకz1Uల�B ందుకz :Ïత�  ఆల�చనలను అంద+-ేింYZ.   

 

7. సమE1Uశమ�ల� Jాuగత పలzకzలz FICCI Æక« :;<త సంవతOర అధ�Ù�ాలz Dr జ¥�తOÚ సూ�� 
మEట�B డXా, aా\�^ చర9ల అనంతరం, ఇ�ÜÝటÞ�` ఫn C@�$నుO స»CÉ¼ అంg అనల��Ô¼ (IDSA) Cై�cక»n 
జనర^, Mr జయం� ప�Jాª 1ß` ఆÕ vmం5O +ెaా�ర¢.   

 

8.  ఈ మంI� JాK > సదసుO ల� ASEAN Yే!ాలz మ��య� ��ర� నుంC@ 200 లకz #$ౖXా ప�I�ధులz 
aాల�� \m ర¢.  

 

9. ఈ మంI� JాK > సదసుO మ�ందు 17 �బి�వ�� 2016 న ఒక 1ాణ�జ� సదసుO జ��X�ంYZ మ��య� 19 
�ిబ�వ�� 2016 న IDSA నూ� ?@AB ల� ఒక అ:ాడQ5 -$షl జరగనున YZ.   

 

10.   మ���  Rవ�ాలz 15 �బి�వ�� 2016 న Q�-ీ» Ã Rడ�దల +ే-ని #$�¼ ��A� ల� వy\m >. 
 

నూ� ?@AB 
�ిబ�వ�� 18, 2016 


