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ෙජාහැ:නLබJ6, දNO අPQකාව: වධ#ංසා පැ)ණ+ම ස-බ/ධෙය/ ෙග3ඨාභය
රාජප8ෂෙග/ ව/: ඉ<ලා ඇම?කා එ8සB ජනපදෙE පවරා ඇF නGව ඔI
ජනාJපF පදKෙE ඉ/නා කාලLමාව MලN ඉවB කරගැOමට එම නGව පැවරෑ
K/:තය/ එෙකාෙලාS ෙදනා උපාය මාUVක W/Xව8 ෙගන FෙY. ඒ ජනාJපF
වශෙය/ ]^යN නG පැව_ෙම/ `8Fය ලබාගැOෙ- ඉඩකඩ ෙග3ඨාභය රාජප8ෂට
අIරා cමටය. ඔI dරය හැර Vය පf නGව නැවත පැව_මට K/:තය/ සM අgFය
ඒ මV/ ආර8ෂා ෙකෙU.

“ෙග3ඨාභය අද දැෙල/ ගැල+ VයB, ඔI ජනාJපF ෙලස jKතය Fෙබන Mරැ
ෙනා]^k ඇF අතර, එක දවසක ඔIටB, ඔIට ආධාර අkබල X/ අයටB වගඋBතර
බැlමට ]Xවk ඇත,” g සතnය සහ o8Fය සඳහා වන ජාතn/තර වnාපෘFෙE (ITJP)
Kධායක අධn8tකා යැS)/ uකා පැවfවාය. “ෙ- පwමාදෙය/ ]Xව/ෙ/ o8Fය
ඉx+ම සඳහා K/:තය/ට තවB කාලය8 බලා #y/නට ]X+මg. ෙග3ඨාභයෙz dර
කාලය අවස/ { ය- දවසක o8Fය ඉx කර ගැOමට හැ| ෙවතැg යන හැ}ම
තම/ට ශ8Fය8 ලබා ෙදන බව K/:තය/ පවසා FෙY.”
ජාතn/තර OFඥ ආයතනය8 වන හ•Sෙෆ<• සමාගම හා එ8ව ITJP K]/ එ8සB
ජනපදෙE, මධnම කැ‚ෙෆ3ƒයා :සා අJකරණෙE 2019 අෙˆw< මාසෙE ]K< ව/:
නGව8 ෙගාk කරන ල‰ෙ‰ වධ#ංසාවට ෙගාXරැ + :K ගලවා ගB ෙදමළ ජාFක
ෙර3g සමා‹න- ෙවkෙවƒ1. එම පැ)Œ<ල 2019 •ƒ 26 ‹ තවB ••< කරන ල‰ෙ‰
ෙදමළ අටෙදන‘ සහ ]ංහල ෙදෙදන‘ එකM කර ගƒ)ƒ. ආර8ෂාව සහFක කරk
’Œස ඔ•/ ƒUනා)කව තබන ලN2. නG පවරන ල‰ෙ‰ වධ#ංසාවට ෙගාXරැ {ව/ට
එ8සB ජනපද අJකරණෙE සහන සලසා ෙදන වධ K/:තය/ ආර8ෂා |_ෙපනත යටෙBය. ඒ වනKට එ8සB ජනපද - ”• ලාං|ක ‰KBව •රවැ]ය‘ { රාජප8ෂ
මහතාට 2019 අෙˆw< 7 ‹ ෙනාW] භාර ෙදන ල‰ෙ‰ කැ‚ෙෆ3ƒයාෙ—, zෙල/ෙ•< #
“ෙ˜™ඩU ෙජ3” ෙවෙළඳසෙ< වාහන නැවM-පෙ<N ය.
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http://www.itjpsl.com/assets/press/Samathanam-complaint_file_stamped.pdf
http://www.itjpsl.com/assets/press/ECF-No.-0066-Plffs-Motion-to-Proceed-Anonymously.pdf

“‘?රැ අපෙය3ජන ස-බ/ධෙය/ රාජප8ෂ මහතා වග|ව oM බව තහ•රැ ෙකෙරන
බරපතල සා8t අෙˆ ෙSවා‹යකය/ K]/ ඉ:?පB කරන ලද අතර, අවසානෙEN
ඔIට ෙමම අපරාධ ස-බ/ධෙය/ ජාතn/තර OFය යටෙB උBතර බy/නට ]Xවk
ඇතැ,” g හ•Sෙෆ<• සමාගෙ- මානව #)ක- OFඥ Sෙකා˜ V<ෙම3U පැවLය.
“රාජප8ෂ මහතා දැ/ ජනාJපF + ]^ පමŒ/ K/:තය/ K]/ ඔI අනාගතෙEN
වගඋBතරකා?Bවෙය/ බැඳ cම වැළš ය/ෙ/ නැත.”
රාජප8ෂ මහතාෙz පාලනය යටෙB F› ෙපා‚S Sථාන සහ හ`‹ කඳ•රැ වල N
තම/ අBKy භයංකර වදෙ—දනා K/:තය/ K]/ අJකරණ ‚යK‚ වල KSතර කර
FෙY. SW•/ සහ •රැෂය/ Vƒය- යකඩ ෙපාž ව‚/ හංවG ගසා, ෙ8බ< ව‚/
කස පහර N, ෙපට™< දැŸ ˆලාS^8 බෑz ඔžෙ— දමා ISම #රෙකාට FෙY. ඒ අත?/
හය ෙදන‘ :V/ :ගටම
ෂණය ෙකාට ‚ංVක පwහාරයට ල8 ෙකාට FෙY3. ]K<
o‰ධය අවස/ { 2009 / පf අ•රැX Mන8ම තම/ ‚ංVක වහ<කෙ- තබාෙගන
]^ ආකාරය එක K/:ත ෙදමළ කා/තාව8 KSතර කර FෙY. ඇය ඇM• තවB
තරැණ ෙදමළ කා/තාව/ රඳවා තබාෙගන ]^ එ8 හ`‹ කඳ•රකට වැඩ ඇ_ රාF•ෙE
පැ)ෙණන ෙසා<‹Xෙව3 කා/තාව/ ෙත3රාෙගන ’ටතට ෙගනෙගාS ෂණය කර ඇත.
ගැYබර වk වැලැ8+ම ’Œස ඔ•/ට උපB පාලන ෙබෙහB N FෙY.
හ`‹ ¡‰J අංශය, අපරාධ ප_8ෂණ ෙදපාUතෙ-/Mව, ත•SතවාN KමUශන
ෙකා˜ඨාසය සහ Kෙ¢ෂ ¡‰J ෙSවාව ඇM• රාජප8ෂ මහතාෙz අණසක යටෙB
පැවF වග|වoM KKධ රජෙE ආයතන පැ)Œ<ල K]/ හ£නාෙගන FෙY. තම/ට
වධබ/ධන පැ)ණ+මට සෘ•වම ස-බ/ධ බවට ෙච3දනා ලබන ආර8ෂක ƒලධා_/
ද පැ)Œ‚කරැව/ K]/ න- කර ඇත. ඇතැ`/ රාජප8ෂ මහතාෙග/ සෘ•වම
උපෙදS ලද බවටද ෙච3දනා ෙකෙU. වධ#ංසා පැ)ණ{ බවට ෙච3දනා ලබන තවමB
ෙපා‚]ෙE හා oද හ`‹ෙ— රාජකා?ෙE ƒoM අපරාධකරැව/ |#ප ෙදන‘ම
අJකරණ ‚යැK‚ මV/ න- ෙකාට FෙY4.

“ෙ- නGකරයට ස-බ/ධ අයට ෙහ3 ඔ•/ෙz ප•<වලට ෙහ3 Kරැ‰ධව දැ/ ප‚ගැO]XෙකෙU න-, ඊට වග|ව oBෙB ක•ද ය/න ස8fද8 ෙS පැහැ:‚ වk ඇතැ,” g
යැS)/ uකා අනMරැ ඇඟ{වාය. “ජාතn/තර පwජාව බලා #yk ඇත.” අෙˆw< මාසෙE
නGව පැවරෑ Kගසම රාජප8ෂ මහතා ƒෙය3ජනය කරන බව |යාගB •‰ගලය/ට
Kරැ‰ධව අB#xවා වැළš ]§ෙ- දැk-Nම8 අJකරණෙE ෙගාk කර/නට සමා‹නමහතාෙz OFඥවරැ/ට ]XKය5.

“ෙ- නGකරෙE පැ)Œ‚කාර ෙර3g සමා‹න- සහ ƒUනා)ක ගැහැk/ සහ )ƒf/
දසෙදනා ඉ:?යට පැ)¨ෙම/ ද8වන ලද අFමහB ෛධUය ස-ප/න භාවය
ස-බ/ධෙය/ සකල ”• ලංකාවාL/ ඔ•/ට මහBෙS ණයගැFය,” g හ•Sෙෆ<•
OFඥ සමාගෙ- සභාපF මgක< හ•Sෙෆ<• පැවLය. “ඔ•/ අපෙz ඉමහB
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http://www.itjpsl.com/assets/press/Rajapaksa-First-Amended-Complaint-Docket-No-35-6.26.19.pdf
http://www.itjpsl.com/assets/press/ECF-No.-0066-3-Exhibit-B-to-Sooka-Decl.pdf
5
http://www.itjpsl.com/assets/press/Dkt.-024_Plaintiffs-Ex-Parte-App-and-Memo.pdf
http://www.itjpsl.com/assets/press/Dkt.-024-1-Sweeney-Decl.-ISO-Ex-Parte-Application.pdf
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ෙගෟරවයට පාත•වන අතර ඔ•/ ෙවkෙව/ මMය- දවසක o8Fය ඉxකර Nමට
අෙˆ8ෂා කර`”.
කJතෘවරැ:ට සටහනT
ෙරBU සමාVනD PWබඳව
එවක ආර8ෂක ෙ<ක- ෙග3ඨාභය රාජප8ෂට
සෘ•වම වාUතා කළ ”• ලංකා
ෙපා‚]ය K]/ අසතn ෙච3දනා යටෙB
කැනඩා •රවැ] ෙර3g සමා‹න- 2007
සැˆතැ-බරෙE ෙකාළඹN අB අඩං¬වට ග/නා ලN. ]ය -?ඳ Kවාහ කර ගැOම සඳහා
”• ලංකාවට ෙගාS ]^යN අ•රැX Mන8 ]රගත ෙකාට ]^ සමා‹න- මහතා OFඥ
වරය‘ට `ණ ගැS+ම ෙහ3 Kƒfරැවරය‘ ඉ:?යට පැ)ණ+ම ෙහ3 :V/ :ගටම
පwF8ෙ®ප + FෙY. රාජප8ෂ මහතාෙz Kධානය යටෙB ]^ ර¯කවž/ සමා‹නමහතාට වධ N, ඔIෙz -?ඳ හා දරැවා ෂණය ෙකාට මරා දමන බවට තUජනය කර,
ෙවනB ]රකරැව/ට KX‚ සැර ව‰දk බලා ]§මට ඔIට සලSවා FෙY. 2010
අෙග3SMෙ— ඔI ƒදහS කර යවා ඇBෙB වnාජ පාෙප3°චාරණයකට අBස/
ගැOෙම/ අනMරැවය.
ƒදහස ලැ±ෙම/ පf සමා‹න- මහතා පw]‰ධ උ‰ෙඝ3ෂකය‘ බවට පBKය. තම/
K: X8 ගැහැට ’³බඳව ඔI 2011 N කැනඩා පාU‚ෙ-/Mව හ`ෙ— කරැ´ ද8වා
]^ෙEය. එ8සB ජාW/ෙz මානව #)ක- ක)x— හ`ෙ— පවරන ලද නGව|/
සමා‹න- මහතා ජයගB k`B එමV/ ƒයම ෙකරැ´ ව/:ය ”• ලංකාෙ— රජය
තවමB ෙගවා නැත.
හYLෙෆ[\ PWබඳව
හ•Sෙෆ<• යk බU‚/, ෙබාSට/, බµස<S, ඩස<ෙඩ3¶, ල/ඩ/, Sෙටා8ෙහ3-,
ƒ—ෙය3U8, පැ?S, ·ලෙඩ<·යා, සැ/ ෆ¸ැ/]Sෙක3 සහ ෙවාtංට/ ¹L # කාUයාල
ස#ත පwධාන ෙපෙ< ජාතn/තර OF සමාගම|. එය සංšUණ නGකර ස-බ/ධ
Kෙ¢ෂඥ දැkම8 ඇF ආයතනය|. එ#N, පwFභාර/තරගකා?Bවය, `ලn ෙSවා, š»ඩා
සහ Kෙන3ද කUමා/ත, පා?ස?ක, සŸහ අලාභ, පා?ෙභ3Vක ආර8ෂාව සහ ෙබාෙහ3
Xරට
ජාතn/තර
ප?මාණෙE
මානව
#)කකරැ´
ආ:ය
Kෙ¢tතය.
පwFභාර/තරගකා?Bව OFය •‰ග‚කව බලාBමක |_ම ස-බ/ධෙය/ Legal 500 සහ
Chambers & Partners K]/ එ8සB ජනපදෙE සහ oෙර3පෙE ඉහළම තලෙE ෙ¢•Œගත
කර ඇF එකම සමාගම හ•Sෙෆ<• ෙවg.
ITJP PWබඳව
සතnය හා o8Fය සඳහා වන ජාතn/තර වnාපෘFය (ITJP) ද‘´ අ’wකාk සංක»ා/F
o8F Kෙ¢ෂඥ යැS)/ uකා K]/ ෙමෙහයවk ලබන රාජn ෙනාවන සංKධානය|.
”• ලංකාෙ— ]K< o‰ධෙE අවසාන අ:යර සහ ප¢චාB oද කාල ප?°ෙ¼දය ට අ‹ළ
සා8tවාචක සහ ෙතාරMරැ ඇMලB Kශාලතම ෙ<ඛනාගාරය ඇBෙB ඔ•/ සMවය.
o‰ධෙE සහ වධ#ංසා පැ)ණ+ෙ- ¾)කාව ස-බ/ධෙය/ ෙච3දනා එ<ලවන ”•
ලංකාෙ— Kශ•ා)ක හ`‹පF වරය‘ ¿c, බµLලය, ෙපරැ සහ ෙකාෙලා--යාෙ— තානාපF
වරය‘ ෙලස කටoM කර‰N ITJP K]/ ඔIට Kරැ‰ධව 2017 අෙග3SMෙ—N සUවෙල3ක
අJකරණ බලය යටෙB නG 4 8 පවරන ලN.

