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വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഫിലിപ്പീൻസ് സന്ദർശനം (ടഫന്ത്രുവര്ി 13-15, 2022) 

ടഫന്ത്രുവര്ി 15, 2022 

 

1. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ് ജയശങ്കർ 2022 ടഫന്ത്രുവര്ി 13 മുതൽ 15 
വടര്യുള്ള തിയ്യതികളിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് സന്ദർശിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി 
(ഇഎഎം) എന്ന നിലയിൽ ഫിലിപ്പീൻസിദലക്കുള്ള അദേഹത്തിന്ടെ ആേയ 
സന്ദർശനമാണിത്. 
 

2. തന്ടെ തുലയ ചുമതല വഹിക്കുന്ന  ഫിലിപ്പീൻസിന്ടെ വിദേശകാര്യ ടസന്ത്കട്ടെി 
തിദയാദ ാദൊ എൽ.ദലാസിൻ ജൂനിയെുമായി അദേഹം ഉഭയകക്ഷി 
സന്ദർശനങ്ങൾ നെത്തി. 2020 നവംരെിൽ ടവർചവൽ ദഫാർമാറ്റിൽ തങ്ങൾ സഹ-
അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഉഭയകക്ഷി സഹകര്ണത്തിനുള്ള ദജായിന്് കമ്മീഷൻ 
ദയാഗത്തിന് ദശഷം ഉഭയകക്ഷി രന്ധങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്ന 
സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇര്ു മന്ത്രിമാര്ും അവദലാകനം ടചയ്തു. പര്സ്പര്ം 
താല്പര്യമുള്ള ന്ത്പാദേശികവും അരർദേശീയവുമായ വീക്ഷണങ്ങൾ ഗഹനമായി 
ചർച്ച ടചയ്യുകയും ടചയ്തു. 
 

3. ഉഭയകക്ഷി രന്ധങ്ങളിടല സമീപകാല ന്ത്പവണതകടള മന്ത്രിമാർ സവാഗതം 
ടചയ്തു, ഇത് പര്സ്പര് ന്ത്പദയാജനകര്മായ സഹകര്ണ ന്ത്പവർത്തനങ്ങളുടെ 
ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളുടെയും ദനതൃതവത്തിന്ടെ കാഴ്ചപ്പാെിന് 
അനുസൃതമായി പങ്കിട്ട താൽപ്പര്യങ്ങടള അെിസ്ഥാനമാക്കി അവ പുതിയ 
ദമഖലകളിദലക്ക് വയാപിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്ണമായി. തീന്ത്വവാേത്തിടനടര്യുള്ള 
ഇെടപെലുകൾ ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിനും ന്ത്പതിദര്ാധ്ം, സമുന്ത്േ സുര്ക്ഷ, ന്ത്പതിദര്ാധ് 
ദശഷികൾ, സസനിക പര്ിശീലനം, സനപുണയ വികസനം എന്നി ദമഖലകളിൽ 
കൂെുതൽ ന്ത്പവർത്തിക്കാനും അവർ സമ്മതിച്ചു. 
 

4. അതിദവഗം വളര്ുന്ന വിപണി സമ്പദ്വയവസ്ഥടയന്ന നിലയിൽ ര്ണ്ട് ര്ാജയങ്ങൾ 
തമ്മിലുള്ള പര്സ്പര് പൂര്ക ന്ത്പവർത്തനങ്ങളും വിതര്ണ ശൃംഖലകൾ 
സവവിധ്യവത്കര്ിക്കുന്നതിലുള്ള പങ്കിട്ട താൽപ്പര്യവും കണക്കിടലെുത്ത് ടകാണ്ട് 
, കാർഷികര്ംഗം,ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്െക്ചർ, ടഹൽത്ത് ആൻഡ് ഫാർമസയൂട്ടിക്കൽസ്, 

െൂെിസം, ഐസിെി, ശാസ്ന്ത്ത സാദങ്കതിക വിേയ എന്നിവ .ദപാലുള്ള വിവിധ് 
ദമഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക സഹകര്ണവും വയാപാര് നിദക്ഷപ രന്ധങ്ങളും 
കൂെുതൽ വിപുലീകര്ിക്കാനുള്ള ന്ത്ശമങ്ങൾ നെത്താനും  അവർ അനുകൂലിച്ചു . 
ഫിൻടെക്, ബ്ലൂ ഇദക്കാണമി, പുനര്ുപദയാഗ ഊർജം, രഹിര്ാകാശം, സസരർ 
സുര്ക്ഷ, പര്മ്പര്ാഗത സവേയശാസ്ന്ത്തം തുെങ്ങിയ വളർന്നുവര്ുന്ന ദമഖലകളിൽ 
സഹകര്ണം വർധ്ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമീപകാല സംര്ംഭങ്ങളിലും  മന്ത്രിമാർ 
സംതൃപ്തി ദര്ഖടപ്പെുത്തി. 
 

5. ഇര്ു ര്ാജയങ്ങൾക്കുമിെയിൽ രിസിനസ്സ്, െൂെിസം, വിേയാർത്ഥികളുടെ ഗതാഗതം 
എന്നിവ വിപുലീകര്ിക്കുന്നതിന്, ഇരയയും ഫിലിപ്പീൻസും തമ്മിലുള്ള ലളിതമായ 



വിസ വയവസ്ഥയുടെ ആവശയകതയും ഇര്ുപക്ഷവും അനുകൂലിച്ചു. ഇരയൻ 
ടമ ിക്കൽ വിേയാർത്ഥികടള ഫിലിപ്പീൻസിദലക്ക് എന്ത്തയും ടപട്ടന്ന് തിര്ിടക 
ടകാണ്ടുവര്ാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫിലിപ്പീൻസ് 
സർക്കാര്ിന്ടെ പര്ിഗണന ആവശയടപ്പട്ടു. 
6. രഹുമുഖ ദവേികളിൽ സഹകര്ണപര്മായ ഏദകാപനത്തിനായി ഇര്ു 
മന്ത്രിമാര്ും അനുകൂലിച്ചു. ഇദരാ-പസഫിക് ദമഖലയിടല ര്ണ്ട് ജനാധ്ിപതയ 
ര്ാജയങ്ങളുടെ വികസന അഭിലാഷങ്ങൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കും 
സഹായകമാകുന്ന രഹുമുഖ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള ശക്തമായ ന്ത്പതിരദ്ധത 
വീണ്ടും ഉെപ്പിക്കുകയും ടചയ്തു. 
 

7. സന്ദർശന ദവളയിൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി . ന്ത്പതിദര്ാധ് ടസന്ത്കട്ടെിയായ 
ട ൽഫിൻ ദലാടെൻസാന, ഫിനാൻസ് ടസന്ത്കട്ടെി കാർദലാസ് ട ാമിനിഗസ് 
മൂന്നാമൻ , അന്ത്ഗികൾച്ചെൽ ടസന്ത്കട്ടെി ദ ാ.വിലയം  ാർ എന്നിവര്ുമായി 
യഥാന്ത്കമം ന്ത്പതിദര്ാധ്ം, ധ്നകാര്യം, കാർഷികം എന്നീ ദമഖലകളിടല സഹകര്ണം 
ശക്തിടപ്പെുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ടചയ്യാൻ ആശയവിനിമയം നെത്തി. 
 

8. മനിലയിടല ഇരയൻ കമ്മയൂണിറ്റിയുമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി സംവേിച്ചു. ഇര്ു 
ര്ാജയങ്ങളിടലയും ജനങ്ങൾക്കിെയിൽ സൗഹൃേവുംഐ കയവും 
ദന്ത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ വഹിച്ച പങ്കിടന അദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും 
ഇരയയിടലയും ഫിലിപ്പീൻസിടലയും ജനതകൾ  തമ്മിലുള്ള പാലമായി തുെര്ാൻ 
അവടര് ദന്ത്പര്ിപ്പിക്കുകയും ടചയ്തു. 
 

നയൂ ട ൽഹി 
ടഫന്ത്രുവര്ി 15, 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. 

 
 


