
மாண்புமிகு.திலக் மாரப்பன 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமமச்சர் மற்றும் 

அபிெிருத்தி பணிகள் அமமச்சர் 

திலக் மாரப்பன 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், சனாதிபதி ஆலலாசகருமான திலக் ஜனக் மாரப்பன,  ஓர் 
இலங்மக சட்ட அறிஞர் ஆொர். இெர் தற்லபாமதய வெளிநாட்டு அலுெல்கள் 

அமமச்சரும், அபிெிருத்தி பணிகள் அமமச்சருமாொர். இெர் லதசிய பட்டியலிலிருந்து 

வதரிவு வசய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினராொவரன்பதுடன்,  2015 

வசத்வதம்பரிலிருந்து நெம்பர் ெமரயுள்ள காலப்பகுதியில் சட்டம்,  ஒழுங்குகள் 

மற்றும் சிமறச்சாமல புனரமமப்பு அமமச்சராகவும் லசமெயாற்றியுள்ளார். இதற்கு 

முன்னர் இெர்,  பாதுகாப்பு அமமச்சராகவும் (2001 – 2003),  லபாக்குெரத்து,  
வநடுஞ்சாமலகள் மற்றும் ெிமானத்துமற அமமச்சராகவும் (2002 – 2004) இருந்தார். இெர் 
மட்டுலம சனாதிபதி பதெிமயலயா அல்லது பிரதம அமமச்சர் பதெிமயலயா ெகிக்காத 

பாதுகாப்பு என்ற பதெிமய ெகித்த ஒலரவயாரு நபராக உள்ளார். வதாழில் ரீதியாக 

சட்ட அறிஞராகவும், கடந்த இருபத்தாறு ெருடங்களாக சட்டமா அதிபர் 
திமணக்களத்தில் மன்றாடியார் நாயகமாகவும், சட்டமா அதிபராகவும் பதெி 
ெகித்துள்ளார்.  

ஆரம்ப காலம் மற்றும் கல்ெி  

1942 ஆம் ஆண்டு ஓகத்து மாதத்தில் சப்பிரகமுெ இரத்தினபுரி மாெட்டத்தில் 

திரு.மாரப்பன அெர்கள் பிறந்தார். இெர் முன்மனய மாெட்ட நீதிபதி திரு.பி.மாரப்பன 

அெர்களின் இரண்டாெது மகனாொவரன்பதுடன், சனாதிபதி ஆலலாசகராகவுள்ள 

காமினி மாரப்பனெின் சலகாதரரும் ஆொர். இெர் கல்கிமச புனித.லதாமமயர் 
கல்லூரியின் பமழய மாணெராொர். இெர் இரசாயனம், கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் 

பட்டம் வபற்றுள்ளெவரன்பதுடன், சட்டத்திலும் பட்டம் வபற்றெராொர்.  

சட்டத் வதாழில்  

இெர் 1968 ஆம் ஆண்டில் சட்டமா அதிபர் திமணக்களத்தில் முடிக்குரிய ஆலலாகராக 

லசர்ந்தார். இெர் சட்டமா அதிபர் திமணக்களத்தில் அரச ஆலலாகராகவும், சிலரட்ட 

அரச ஆலலாசகராகவும் மற்றும் பிரதி மன்றாடியார் நாயகமாகவும் 

லசமெயாற்றியுள்ளார். 1988 ஆம் ஆண்டில் சனாதிபதி ஆலலாசகராகவும் 

பணியாற்றினார். இெர் 1990 ஆம் ஆண்டில் மன்றாடியார் நாயகமாக 

நியமிக்கப்பட்டதுடன், அதன் பின்னர் 1992 ஆம் ஆண்டில் சட்ட மா அதிபராக 

பதெியுயர்த்தப்பட்டார். இெர் ஐக்கிய லதசிய கட்சி அரசாங்கத்தின் மாற்றத்மதத் 

வதாடர்ந்து, 1994 ஆம் ஆண்டில் சட்டமா அதிபர் பதெியிலிருந்து ஓய்வு வபற்று 

பதெிநிமல வபறா சட்டத்துமறக்கு திரும்பியுள்ளார்.   

 



 

அரசியல் ொழ்க்மக  

2000 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய லதசிய கட்சியினால் லதசிய பட்டியலிலிருந்து பாராளுமன்ற 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார். இெர் 2001 ஆம் ஆண்டில் பாதுகாப்பு அமமச்சராக 

நியமிக்கப்பட்டார். பாதுகாப்பு அமமச்சர் பதெிக்கும் கூடுதலாக, 2002 ஆம் ஆண்டில் 

லபாக்குெரத்து, வநடுஞ்சாமலகள் மற்றும் ெிமானத்துமற அமமச்சராகவும் 

நியமிக்கப்பட்டார்.  

இெர் மீளவும் 2015 ஆம் ஆண்டில் லதசிய பட்டியலிலிருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினராக 

நியமிக்கப்பட்டதுடன், சட்டம், ஒழுங்குகள் மற்றும் சிமறச்சாமல புனரமமப்பு 
அமமச்சரமெ அமமச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். வபாலிஸ் துமறக்கு வபாறுப்பான 

அமமச்சராகெிருப்பதனால் நமடவபற்றுக்வகாண்டிருக்கும் ெிசாரமணகளில் இெர் 
தமலயீடு வசய்யலாவமன எதிர்கட்சியினால் குற்றச்சாட்டுகள் வசய்யப்பட்டமதத் 

வதாடர்ந்து பாராளுமன்றத்தில் இெர் 'அொன்ட் காட்' ெிடயம் மற்றும் 

அக்கம்பனியினால் ொடமகக்கு வபறப்பட்ட ஓர் கப்பல் ஆகியெற்மறப் பற்றி ஓர் 
உமர நிகழ்த்தியதன் பின்னர் 2015 நெம்பரில் அப்பதெியிலிருந்து ெிலகியுள்ளார்.  

2017 லம மாதத்தில் லமற்வகாள்ளப்பட்ட அமமச்சரமெ மாற்றத்மதத் வதாடர்ந்து,  இெர் 
அபிெிருத்தி பணிகள் அமமச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். இத்துடன் கூடுதலாக,  2017 

ஓகத்து 15 ஆந் திகதியன்று வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமமச்சராகவும் இெர் 
நியமிக்கப்பட்டார்.  

குடும்பம் 

திரு.மாரப்பன அெர்கள், ஸ்வடலா என்பெமர மணந்தார். இெர்களுக்கு ஜனக மற்றும் 

சமித் என்ற வபயர்களுமடய இரண்டு புத்திரர்கள் இருக்கின்றனர். இெர்கள் சட்ட 

அறிஞர்களாக பயிற்சி வபற்று ெருகின்றனர். இெரது மமனெி கல்ெித்துமறயில் 50 

ெருட காலம் லசமெயாற்றியுள்ளதுடன், தற்லபாது அரசாங்க வசயலாற்றுகள் சமபயின் 

உறுப்பினராக லசமெயாற்றிக் வகாண்டிருக்கின்றார்.  
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Photo caption: 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமமச்சில் மாண்புமிகு.திலக் மாரப்பன கடமமகமள 

வபாறுப்லபற்றுக் வகாண்டுள்ளார். 

2017 ஓகத்து 18 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமமயன்று வெளிநாட்டு அலுெல்கள் 

அமமச்சில் அபிெிருத்தி பணிகள் அமமச்சர் மாண்புமிகு.திலக் மாரப்பன அெர்கள் 

கடமமகமளப் வபாறுப்லபற்றுக் வகாண்டுள்ளார் 


