
විදේශ කටයුතු හා සංවර්ධන පැවරුම් අමාත්ය 

ගරු තිලක් මාරපන මහත්ා 

ජනාධිපති නීතිඥ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ති් ජ ජන ජ මානපන මා ා වත්මන් විමේශ කටයුතු ාා සංවර්නන 

පැවරුේ අමා යවනාා ම්ස  කටයුතු කනයි. ජාතික ්ැයිස්තුමවන් පත්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවනමා  

වන මානපන මා ා 2015 වසමර් සැප් ැේබර් මාසමේ සිට 2015 මනොවැේබර් මාසා ද ජවා නීතිා ාා 

සාමා, බන්නනාගාන ප්රතිසංස්කන  අමා යවනාා ම්ස කටයුතු කමය ා. 2001 වසමර් සිට 2003 වසන 

ද ජවා ආන ජෂක අමා ය ධුනා මාබවූ  ඒ මා ා 2002 වසමර් සිට 2004 වසන ද ජවා ප්රවාාන, මාාමාර්ග 

සා ගුවන්මස වා අමා යවනාා වශමාන් ද කටයුතු කමය ා. ජනාධිපතිවනමා  මාෝ අග්රාමා යවනමා  

මනොවී ආන ජෂක අමා ය ධුනා මාබවූ  පයමුවැන්නා ද ඔහුා. වෘත්තිමාන් නීතිඥවනමා  සා ජනාධිපති 

නීතිඥවනමා  වන ති් ජ මානපන මා ා නජමේ අභිම ෝදකවනමා  වශමාන් නීතිපති 

මදපාර් මේන්තුමේ වසන 26  ජ මස වා කනමින් මසොලිසිටර් ජනනාල්වනමා  මමන්ම නීතිපතිවනාා ම්ස 

ද කටයුතු කන තිමේ.  

මුල් අවධිය හා අධයාපනය 

සබනගමුව පයාමත් නත්නපුනමේදී 1942 අමගෝස්තු මස මානපන මා ා උප  ්ැබීා. හිටපු දිස්ත්රි ජ  

විනිසුරුවනමා  වූ පී. මානපන මා ාමේ මදවැනි පුත්රාා වන ඔහුට එ ජ මසොමාොයුමනකි. ඒ ජනාධිපති 

නීතිඥවනමා  වන ගාමිණී මානපන මා ායි.  ගල්කිස්ස ශාන්  ම ෝමස් විදයා්මේ ර්ර්තිමත් ආදි 

ශිෂයමා   වන ඒ මා ා නසාාන විදයාව ාා ගතය ා ළිබඳබඋ උපාධිා ජ ද, නීතිා ළිබඳබඋ උපාධිා ජ ද 

හිමිකනමගන ඇ .    

නීතීඥ වෘත්තිය 

නාජ නීතිඥමා  වශමාන් 1968 වසමර්දී නීතිපති මදපාර් මේන්තුවට බැඳුණු මානපන මා ා නජමේ 

නීතිඥවනමා , මජයෂ්ර නජමේ නීතිඥවනමා  සා නිමාෝජය මසොලිසිටර් ජනනාල්වනාා ම්ස ද මස වා 

කමය ා. 1988 වසමර්දී ඔහු ජනාධිපති නීතිඥමා  ම්ස පත් කනනු ්ැබිතය. 1990 වසමර්දී මසොලිසිටර් 

ජනනාල් ධුනාට පත් කනනු ්ැබූ මානපන මා ා, 1992 වසමර්දී නීතිපති ධුනාට උසස් කනනු ්ැබිතය. 

1994 වසමර්දී සිදුවූ, එ ජසත් ජාතික ප ජෂ නජමේ මවනස්වීමත් සමඟම නීතිපති ධුනමාන් විශ්රාම ගත් ඔහු 

මපනයා නීතිඥ වෘත්තිාට ප්රවිෂ්ට විා. 

දේශපාලන දිවිය 

2000 වසමර්දී එ ජසත් ජාතික ප ජෂමේ ජාතික ්ැයිස්තුමවන් ඒ මා ා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවනමා  

ම්ස පත් කනනු ්ැබිතය. 2001 වසමර්දී මානපන මා ා ආන ජෂක අමා ය ධුනාට පත් මකිණතය. එම 



අමා ය ධුනාට අම නව 2002 වසමර්දී ප්රවාාන, මාාමාර්ග සා ගුවන්මස වා අමා ය ධුනාට ද ඔහු පත් 

කනනු ්ැබීා.  2015 වසමර්දී  ාබඳත් එ ජසත් ජාතික ප ජෂමේ ජාතික ්ැයිස්තුමවන් පාර්ලිමේන්තුවට 

ළිවිසුණු ති් ජ මානපන මා ා නීතිා ාා සාමා, බන්නනාගාන ප්රතිසංස්කන  කැබින්  අමා යවනාා ම්ස 

පත් මකිණතය. ඇවන්ගාඩ් සිේධිා සේබන්නව මකරුණු පරී ජෂ ව්දී මපොලීසිා භාන අමා යවනාා 

වශමාන් ඔහුට ඒ පරී ජෂ ව්ට බ්පෑේ කිරීමේ ාැකිාාව ඇ ැයි පවසමින් විප ජෂා විසින් නගන ්ද 

ම ෝදනාවලින් අනතුරුව, ඇවන්ගාඩ් සිේධිාත්, ඇවන්ගාඩ් සමාගම විසින්  ලිාට ගන්නා ්ද මනෞකාවක 

අවි ආයුන ගබඩා  කිරීමත් සේබන්නමාන් පාර්ලිමේන්තුමේ කය ප්රකාශාකින් පසුව 2015 මනොවැේබර් 

මාසමේදී ඒ මා ා අමා ය ධුනමාන් ලල්්ා අස්විා.  2017 මැයි මාසමේ දී සිදුවූ කැබින්  සංමශෝනනාත් 

සමඟම සංවර්නන පැවරුේ අමා යවනාා ම්ස මානපන මා ා පත් කනනු ්ැබිතය. 2017 අමගෝස්තු මස 

15 වැනි දින ඔහු විමේශ කටයුතු අමා යවනාා ම්ස ද පත් කනනු ්ැබීා.  

දපෞේගලික දත්ොරතුරු 

ති් ජ මානපන මා ා විවාා වී සිටින්මන් ස්මට්ා මානපන මාත්මිා සමඟා. ඒ මදපයමේ පුතුන් වන 

ජානක සා  මිත් නීතිඥවරුන් ම්ස කටයුතු කනති. අනයාපනඥමා  ම්ස එම  ජමෂ ත්රමේ වසන 50 ක 

මස වා කා්ා ජ සේපූර්  කන ඇති ස්මට්ා මානපන මාත්මිා දැනට ප්රසිේන ැඟුේ පා්ක මණ්ඩ්මේ 

සාමාජිකාවක ම්ස කටයුතු කනන්නීා.  

 


