
     CRG සඳහා තක්සසේරුවක් අවශ්යයයි (CRG NEEDS ASSESSMENT) 

සෙෙ ස්වයයං-නීර්ණිත සෙවලෙ සයයොදා ගනිමින් ප්රජා ණ්ඩාායය්,  ිවිල්  සංිලාා,  හා අි  අවදා,්, ණලා  

පුද්ගලින් හට ඔවුන්සේ CRG අවශ්යතා සපුාා ගනනීෙට්,  ්ෂයය සා ගයය හා ෙනස් ියයයාව ස්,නන්ා ජාිකණ 
ක්රසෙ  ාිණ සනලනස්ෙ  සග ීයයය අාුදද්  ශ්රිත සද්ය යය වනාසටහන්  අාුදද්  අයයම්්,  හා අාුදද්  
ශණෘිකයය නිර්ොණයය සවත ඔවුන්සේ දායයණ්,වයය (අඩු-වනඩි වශ්සයයන්) ස න්වීෙට්, අවස්ථාව උදා ණා 
සදි.  

දන,ට  වික, අාුදද්  ශණෘිකයයට අනුව  ප්රජා හා ො,ව හිමිණ්,  ාදණ ණාග්, හා ලංග  ියවාතනීයය 
(CRG) වනාසටහන් ස්, සඳහා ඇතුළ්, කිරීෙ ප්රවර්ා,යයට ිලිලා අවස්ථාවන් ිකස..සණසසේ සවත්,  CRG 
අවශ්යතා ිලිලාාංීකණාණයය වී ඇත  ස්්රී-පුරුෂ සොජභාවයය ද අි  අවදා,්, ණලා  පුද්ගලින් ද යයන්, 
ෙත සවන්වූ ද්,ත  ක්රසෙ  ාිණ සතොාතුරු  අාුදද්  ශණෘිකයය නිර්ොණයය කිරීෙට ඔවුන්සේ නිසයය ජ,යය  
සංණ්   සටහ, වනඩිදියුණු කිරීෙට අවශ්ය නුමුදු  ගනන්වීස්, හනකියයා හා තාක්ෂණිණ ුසසලතා ස්, තුල 

 වික, අභිසයය ග සේ. සෙෙ CRG ගනටු  වහා නිාාණාණයය කිරීෙ වනදග්, සේ. ෙන්ද එෙගින් ප්රජා 
ණ්ඩාායය්,  ිවිල්  සංිලාා,  හා අි  අවදා,්, ප්රජා  ජාල හට තෙ අවශ්යතා සපුාා ගනනීෙට්,  එෙ 
අවශ්යතා දදිිය ්, ණා සහයය ලනා ගනනීෙට ුදම්ුද ූලලා්ර හුන,ා ගනනීෙට්,  හුද සේ. 

මෙෙ උපාාංගය භාවිතා කල යුතු අයුරු:    

 සෙෙ උ ාංගයය භාිලත කිරීෙට සහොඳෙ ක්රෙයය ,්, සග ීයයය අාුදදල හා නනි  සහ  සග ීයයය අාුදද්   ාදණ 
වූ සද්ය යය වනාසටහන් හා ස්,නන්ා ප්රජා ණ්ඩාායය්,  ිවිල්  සංිලාා,  හා අි  අවදා,්, ණලා  ජාල සෙග 
ුසාා ණ්ඩාායය්, සාණච්ඡා ඇික ණා ගනනීෙි.  

 සෙහි අන්තර්ගත ප්රශ්්, වලට සාූලහිණ ිළිතතුරු සන ීමෙ සයය ගයි. ලලදාි අන්දමින් ඇතුල්, කිරීෙ 
(ක්රියයාවලයයට ඇතුල්, වූ සහ  ක්රියයාවලසයයන් දව්, වූ  ාර්ශ්ව ිළලනඳ සතය සතොාතුරු)  එසෙන්ෙ ඔවුන් 
තුල සණොතා්, ගනඹුාට සහභාීක්,වයයක්  විකන්සන් දනි ගුණා්,ෙණ හා ස්,ුදිකණ ප්රසේශ්යයකින් ෙනනීෙ 
සෙෙගින් සසොයයා ගත හනණ. එයය වාා්, සයය ගයි. 

 සග ීයයය අාුදද්  ක්රියයාණාාණ්, හා වයුහ  NSP  හා සද්ය යය වනාසටහන් ිළලනඳ අනුදනනුෙක් ිකබීෙ 
අතයාවශ්යි. ඔනට අවශ්ය ිලට තාක්ෂණිණ සහයය ලනා ගනනීෙට UNAIDS, WHO, CCM ස් ණ්, 
ණාර්යයාලයය  ණලාපීයය සංිලාා, වනනි ශයයත, සෙග ස්,නන්ා වීෙ සයය ගයි. 

 සෙෙ උ ාංගයයට දක්ව, ප්රිකාාා  ලනා සද, ප්රදා,යයට සහ  අදාල සා ගයයට අනුව සව, සව,ෙ වාර්තා 

ණා සහ  ස් ඛණගත ණා ිකබියය යුතුි (උදා: HIV සඳහා වූ ප්රදා,යය  HIV සහ ්ෂයය සා ගයය සඳහා වූ 
ප්රදා,යය  නුමසද්ය යය ප්රදා, වනනි). සෙෙගින් ඇිකව,  නටීය්, නිාාණාණයය ණා ගත හනණ. 

 අවශ්යතා ඇගීමස්, ප්රිකලල සොට ක්රියයා්,ෙණ වනාසටහන් වල CRG-ශ්රිත ෙනදිහ්,වී්, ප්රවර්ා,යය 
කිරීසෙහි ලා වූ සංයුක්ත නිර්සද්ශ්යයන් සඳහා වූ සහොඳ ූලලා්රයයකි. ප්රිකලල නිිව  ියදි ස් ඛ,ගත ණා ඇික 

නවට තහවුරු ණා ගන්,. සෙෙ උ ාංගයය සග ීයයය අාුදදල හා නනි  සද්ය යය සංවාද සහ CCM අධීක්ෂණ 
ක්ියයයාණාාණ්, වලට භාිලතා කිරීෙට වනදග්, සේ. 

 සෙෙ උ ාංගයය  විකන්සන් දංග්රීිව භාෂාසවනි. එනනිලන්  සෙහි අන්තර්ගතයය  ියවර්ත,යය කිරීෙට ඔනට 
ස්, ්, දායයණසයයුස හා ස් ඛණසයයුස අවශ්ය වනු ඇත. ඇතන්, අවස්ථා වලී  අිකච්ඡාද,යයක් ස න්නු්, 
ණලද  සා ග ස්,නන්ා අි  අවදා,්, ණලා  හා ිවිල්  සංිලාා,  ාර්ශ්වණරුවන් දහල සථ්ා,යයණ  ුදව, 

නව ස නී යයි.  ාතායයන් සහ ිලසුන්, හුන,ා ගනනීෙ සඳහා  ඒවාසේ ඇික CRG ගනටු   අවශ්යතා සහ 
ප්රුදඛතා ිළිතනඳ සතොාතුරු යයල එක්ැසස් කිරීෙ අවශ්ය සේ. 

 


