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വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ് ജയശങ്കറിന്ററ ഓസ്ദന്ത്േലിയ, 

ഫിലിപ്പീൻസ് സന്ദർശനം (റഫന്ത്രുവര്ി 10-15, 2022) 

റഫന്ത്രുവര്ി 09, 2022 

 

വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ് ജയശങ്കർ 2022 റഫന്ത്രുവര്ി 10-13 
തീയതികളിൽ ഓസ്ദന്ത്േലിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി മിസ് മാര്ിസ് 
റെയ്നിന്ററ ക്ഷണന്ത്െകാര്ം ഓസ്ദന്ത്േലിയയിൽ ഔദേയാഗിക സന്ദർശനം 
നേത്ും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദേഹത്ിന്ററ ആേയ 
ഓസ്ദന്ത്േലിയൻ സന്ദർശനമാണിത്. ദകാവിഡ്-19 െകർചവയാെിറയത്ുേർന്ന് 
അേച ഓസ്ദന്ത്േലിയയുറേ അതിർത്ി തുറന്നതിന് ദശഷം ഇരയയിൽ 
നിന്നുള്ള ആേയറത് ഉന്നതതല സന്ദർശനമായിര്ിക്ും ഇത് 

 

2. ഓസ്ദന്ത്േലിയ, ജപ്പാൻ, യുണണറ്റഡ് ദേറ്റ്സ് എന്നിവയുറേ വിദേശകാര്യ 
മന്ത്രിമാർറക്ാപ്പം 2022 റഫന്ത്രുവര്ി 11 ന് റമൽരണിൽ നേക്ുന്ന 
നാലാമറത് കവാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്ുറേ ദയാഗത്ിൽ ഇ എ എം 
െറങ്കേുക്ും. മന്ത്രിമാർക്് 2021 റഫന്ത്രുവര്ിയിൽ നേന്ന  റവർച്വൽ 
മീറ്റിംഗിന്ററ ദഫാദളാ അപ്പ് റച്യ്യാനും സവതന്ത്തവും സുതാര്യവും 
എറകാെിതവുമായ ഇൻദ ാ െസഫി റ റീജിയൻ  ഉള്പ്പ്പറേയുള്ള 
ന്ത്ൊദേശിക നയതന്ത്ര വിഷയങ്ങറളക്ുറിചുള്ള കാഴ്ച്പ്പാേുകള്പ് 
ണകമാറാനും ഉള്ള അവസര്മായിര്ിക്ും ഇത്.റകാവിഡ് െകർചവയാെി, 
വിതര്ണ ശ ംഖലകള്പ്, നിർണായക സാദങ്കതികവിേയകള്പ്, കാലാവസ്ഥാ 
വയതിയാനം, അേിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്പ് മുതലായ സമകാലിക 
റവലലുവിളികറള ദനര്ിോൻ 2021 റല ര്ണ്ട് ഉചദകാേികളിൽ ദനതാക്ള്പ് 
ന്ത്െഖയാെിച അനുഭാവെൂർവവും  ന്ത്കിയാകവുകവുമായ അജണ്ടയിൽ 
മന്ത്രിമാർ നിലവിലുള്ള കവാഡ് സഹകര്ണം അവദലാകനം റച്യ്യും. 
 

3.ഇരയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും  ഓസ്ദന്ത്േലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും 
2022 റഫന്ത്രുവര്ി 12-ന് 12മത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്ുവും റന്ത്ഫയിം 
വർക്്  യദലാഗിൽ  സഹ-അെയക്ഷത വഹിക്ും. മന്ത്രിമാർ ഇരയ-
ഓസ്ദന്ത്േലിയ സമന്ത്ഗ തന്ത്രെര്മായ െങ്കാളിത്ത്ിന്ററ െുദര്ാഗതി 
അവദലാകനം റച്യ്യുകയും െര്സ്െര് താൽപ്പര്യമുള്ള ഉഭയകക്ഷി, 
രഹുമുഖ, ന്ത്ൊദേശിക വിഷയങ്ങള്പ് ച്ർച റച്യ്യുകയും റച്യ്യും. 
 

4. അദത േിവസം, ഓസ്ദന്ത്േലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മിസ് മാര്ിസ് 
റെയ്നുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്ുറേ ണസരർ റന്ത്ഫയിംവർക്് 
 യദലാഗിന്ററ ഉദ്ഘാേനത്ിൽ  (എഫ്എംസിഎഫ് ി) ഇ എ എം സഹ-
അെയക്ഷനായിര്ിക്ും. ന്ത്െൊനമന്ത്രി ദനദര്ന്ത്ന്ദ ദമാ ിയും ഓസ്ദന്ത്േലിയൻ  
ന്ത്െൊനമന്ത്രി സ്ദകാട്ട് ദമാര്ിദസാനും തമ്മിൽ നേന്ന റവർച്വൽ ലീദ ഴ്സ് 



ഉചദകാേിയുറേ ഭാഗമായി 2020 ജൂണിൽ ഒപ്പുറവച ണസരർ, ണസരർ 
എറനരിള്പ്ഡ് ന്ത്കിട്ടിക്ൽ റേ റദനാളജി ദകാപ്പദറഷൻ സംരന്ധിച ഇരയ-
ഓസ്ദന്ത്േലിയ റന്ത്ഫയിംവർക്് അദറഞ്ച്റമന്റും അനുരന്ധ കർമെദ്ധതിയും 
നേപ്പാക്ുന്നതിറല െുദര്ാഗതി മന്ത്രിമാർ വിലയിര്ുത്ും.  

 

5. ഓസ്ദന്ത്േലിയൻ ര്ാന്ത്രീയ ദനതാക്ള്പ്, അക്ാേമി റ വിേഗ്െർ, 

രിസിനസുകള്പ്, ഇരയൻ ന്ത്െവാസികള്പ്, വിേയാർത്ഥികള്പ് എന്നിവര്ുമായും 
വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മീറ്റിംഗുകള്പ് റഷ യൂള്പ് റച്യ്തിട്ടുണ്ട്. 
 

6. അദേഹം  2022 റഫന്ത്രുവര്ി 13 മുതൽ 15 വറര് ഫിലിപ്പീൻസിദലക്് 
ഒര്ു ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനം നേത്ും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ 
ഫിലിപ്പീൻസിദലക്ുള്ള അദേഹത്ിന്ററ ആേയ സന്ദർശനമാണിത്. 
 

7. ഫിലിപ്പീൻസിന്ററ വിദേശകാര്യ റസന്ത്കട്ടറി േിദയാദ ാദറാ എൽ 
ദലാക്് സിൻ ജൂനിയറുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ച്ർച നേത്ും. 2020 
നവംരറിൽ  റവർച്വൽ ദഫാർമാറ്റിൽ നേന്ന ണര ലാറ്ററൽ  
ദകാർെദറഷൻ  ദജായിന്് കമ്മീഷൻന് ദശഷമുള്ള ഉഭയകക്ഷി 
രന്ധങ്ങളിറല സംഭവവികാസങ്ങള്പ് മന്ത്രിമാർ അവദലാകനം റച്യ്യും. 
െര്സ്െര് താൽപ്പര്യമുള്ള ന്ത്ൊദേശിക, അരർദേശീയ വിഷയങ്ങളും ച്ർച 
റച്യ്യും. 
 

8. ഫിലിപ്പീൻസിറല ര്ാന്ത്രീയ ദനത തവവുമായുള്ള മറ്റ് മീറ്റിംഗുകള്പ്ക്് 
െുറദമ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തന്ററ സന്ദർശന ദവളയിൽ മനിലയിറല 
ഇരയൻ സമൂഹവുമായി സംവേിക്ും. 
 

9. ആസിയാനിറല മുൻനിര് അംഗം കൂേിയായ ഇദരാ-െസഫി റ, 

ഓസ്ദന്ത്േലിയ, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിേങ്ങളിറല ന്ത്െൊന െങ്കാളികളുമായുള്ള 
ഉഭയകക്ഷി രന്ധങ്ങള്പ്ക്് ഈ സന്ദർശനം കൂേുതൽ ആക്ം കൂട്ടുറമന്ന് 
ന്ത്െതീക്ഷിക്ുന്നു. 
 

നയൂ റ ൽഹി 
റഫന്ത്രുവര്ി 09, 2022 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


