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අභියවදයන් පත් වූ විදේශ දේකම් අරුණි විදේවර්ධ්යය මහත්මිය  
සිය ධුරදේ වැඩ භාර ගිවයි 

 
විගේශ  ටයුතු අම ත් ාශගේ න  ගල් ම්  ශගෙන් පත් වූ අරුණි විගේ ර්ධන මහත්මිෙ 2022 මැයි 23 
 ැනි දින විගේශ  ටයුතු අම ත් ාශගේ දී සිෙ ධුරගේ  ැඩභ ර ත්ත  ෙ. එතුමිෙ 2022 මැයි 20  ැනි 
දින සිට බලපැ ැත්ග න පරිදි ගමම අම ත් ාශගේ ගල් ම්  ශගෙන් පත්  රන ලදි. 
 
 ැඩභ ර  ැනීගමන් අනතුරුන පැ ති ච ම් උත්ස ෙතින් අනතුරු  විගේශ ගල් ම් විගේ ර්ධන මහත්මිෙ 
අම ත් ාශගේ   ර්ෙ මණ්ඩල නිලධ රීන් ඇමතීෙ. 
 
විගේ ර්ධන මහත්මිෙ  සර 34 ක් මුළුල්ගල් ශ්රීම ලා   විගේශ ගසේ ගේ  ටයුතු  ළ ස ම ජි   කි. 
එතුමිෙ සිෙ  ෘත්තීෙ    ලෙ  තුළ  ග ොළඹ  විගේශ   ටයුතු  අම ත් ාශගේ  ගබොගහෝ  තනතුරු 
ගහොබ    ඇත. ත ද" ජිනී  හි  එක්සත්  ජ තීන්ගේ  ශ්රීම  ලා    නිත්  නිගෙෝජිත    ර්ෙ ලගේ 
මැගල්සිෙ ගේ  ශ්රීම  ලා    මහග ොමස රිස ්   ර්ෙ ලෙ  සහ  පිලිපීනගේ ශ්රීම  ලා    ත න පති  
  ර්ෙ ලෙ  ෙන දී විගේශ රට ල පිහිටි දූත මණ්ඩල ලද එතුමිෙ ගසේ ෙ ග ොට ඇත. එතුමිෙ  
ඔස්ට්රියෙ ගේ  ත න පතිනිෙ සහ විෙ න ගේ පිහිටි එක්සත්  ජ තීන්ගේ  සාවිධ න ල නිත් නිගෙෝජිත රිෙ 
 ශගෙන් ද ගසේ ෙ  ළ  ෙ. 
  
අම ත් ාශගෙන් ලද  පත්වීම අනු   අරුණි  විගේ ර්ධන  මහත්මිෙ  විෙ න හි  ජ ත්න්තර 
පරම ණු   බලශක්ති  ආෙතනෙට (IAEA)  අෙත්  ප්ර්තිපත්ති  සම්ප දන  ආෙතනගේ ගල් ම් 
  ර්ෙ ලගේ අධ්ක්ව රිෙ ගලසද  ටයුතු  ළ  ෙ. 
 
බ්රියත න්ගේ ගචේනින්ේ  විද් ර්කය ෙ ව වූ එතුමිෙ, එක්සත් ර ජධ නිගේ ගක්ම්බ්රියේ විශ් විද් ලගෙන් 
සිෙ දර්ශනපති උප ධිෙ ලබ   ත් අතර, ග ොළඹ විශ ්විද් ලගෙන් ශ ස්රතපති උප ධිෙක් සහ ග ස්ටර්න් 
ඕස්ගශලිෙ  විශ් විද් ලගෙන් ශ ස්රතපති උප ධිෙක් ලබ   ත්ත  ෙ. වි  හ  එතුමිෙ දරු න් 
ගදගදගන වගේ ම කි. 
  
විගේශ  ටයුතු අම ත් ාශෙ 
ග ොළඹ 
 
2022 මැයි 23  ැනි දින 
 

 

  

 



 

 

 



 

 

 


