
CRG ගැන දැන ගැනීම  (UNPACKING CRG) 

CRG යනු කුමක්ද? (WHAT IS CRG?) 

ප්රජා, අ යිතිවා,ිකම්, අ ා,අ ්ත්රී-පුරුශඅ ්ම,ජාභ,ාය (Communities, Rights and Gender)අ CRGඅ ලේඅ
ාඳුන්ානුඅ ෙබනඅ යතර අ ලමාන්අ ්ංමල්පයක්අ ාඳුන්ා,අ දීඅ ඇත්ලත් අ ඒඅ තුලින්අ විවිධඅ ප්රජා,ාන්අ ශ්රිතඅ
ක්රමලදයයන්අශක්ිවමත්අිරීමමතත් අම,නාඅිමිකම්,අා,අ්ත්රී-පුරුශඅ්ංක්රමයයඅිලලිබ අයශශතිකලම යයිරන්යඅ

HIV අක්ෂයඅ ලර යය අ මලලල්ියය,අ ා,අ ඒඅ ා,අ යය,ෙඅ යලනුතත්අ ප්රිවා,රඅ ම්ධධනයඅමරඅ ිකයු අ ප්රජා,ාන්අ ාතඅ

්ම,න,ත්මත,ායක්අඋය,අ මරඅ දීමත්අඋලය්,ය.අ CRG ප,යමඅමරයත්අමධය්තා,නඅතමඅ මලිහාත්අ ීමමඅ ල්,අ
ලානුලාන්අ මලපඅ මරන්ලන්අ යධිඅ යාය,න්,අ ප්රජා,ාන්අ ය්ම්මඅ ලේඅ ලමමඅ ලර යඅ ාෙතඅ ලය ුරරුීමල්,අ
ප්රායත,ාක්අපාිවනඅබලවිනි.අ 
 

2030අානඅවිතඅHIV,අක්ෂයඅලර යය,අා, මලලල්ියය,අා්ංයතයඅයා්න්අිරීමමත අයධිඅයාය,න්,අමෙ,ප අම,නාඅ
ිමිකම්,අ්ාඅ්ත්රී-පුරුෂඅ්ම,න,ත්මත,ාය අලය ලීයඅා,අජා,ිවමඅලර යඅම්ධධනඅක්රලම ප,යන්අතුෙඅාා,ත්අ

මලපීඅ ලපලනනඅ ම,ර්යභ,රයක්අ ිරීමමඅ යාශයඅ ලද.අ ලය ලීයඅ යරුදයෙඅ තුෙ අ විලශ ෂඅ CRGඅ මූලිමඅ CRGඅ
ලයප,්ධතල්,න්තුාක්අ්තා,ිලතඅමරඅයලනීලමන්අමන,අCRGඅමලිහාත්ීමමක්අවියා,අලපන්ීමමඅිකුරඅමරනුඅෙබිත.අ
එමගින්අලර යාලින්අපීා,ාතඅපත්අවූඅප්රජා,ාන්අය්ධාාත්අලේඅලය ලීයඅයරුදයල්අ්රිය,ය,මයන්අ්  ා,අලයයවියඅ
ාලිරඅබාතඅ්ාිවමඅමරඅඇිවඅයතරඅලය ලීයඅයරුදයල් ශධ,රමඅාලා්තාන්අඔවුන්ලේඅයාශයත,අ ාෙතඅ
ප්රිවා,රඅයක්ාිත.අමතතමිහඅිහයත්අමරනඅෙයඅ“ලය ලීයඅයරුදයල්අක්රලම ප,යඅ්ලෙල්තමඅ2017-2022:අා්ංයතඅ
තුරන්අ ිරීමමතඅ ශලය ජානය”අ මගින්අ ලපරඅ ලන වූඅ විරූඅ යාධ,නයක්අ යධිඅ යාය,න්,අ මණ්ා,ය්, අ ම,නාඅ
ිමිකම්, අා,අ්ත්රී-පුරුෂඅ්ම,න,ත්මත,ායඅලාතඅලය ුදීමඅිවලේ.අ 

යලනුතත්අ්ලෙල්තමන්ලයන්අ්තා,ධීනා අලමමඅනාඅ්ලෙල්තමඅමගින්: 

 ලර ගීඅතත්ත්ායන්අඋපියම අලයීම්,අිකුරඅිරීමමතඅයාමඅාලිරය,ාක්අඇිවඅා,අය්ම්මඅලේඅලර යඅාලින්අ
පීා,ාතඅපත්අරතාෙතඅ්්,පත්අ්ලපයීමඅමගින්අශලය ජානයන්ලේඅබෙපතමඅඋපියමඅමරිත; 

 ප්රජා,අප්රිවා,රඅා,අක්රමලදයඅශක්ිවමත්අීමඅප්රශ්තාඅා,අිවර්,රඅල් ්යඅක්රමලදයඅඇිවඅිරීමමත් අම,න්ත,ාන් අ
යරුාන්අා,අලය වුන්අපරපුරඅලාතඅඒම,බද්ධඅල් ා,ාක්අ්ලපයීමත්අිකුරඅමරිත; 

 ම,නාඅිමිකම්,අා,අ්ත්රී-පුරුෂඅ්ම,න,ත්මත,ාඅශරක්ෂ,අිරීමමඅ්ාඅලර යඅම්ධධනඅාලා්තාන්අප්රා්ධධනයඅ
ිරීමමඅාලඩිිරීමමතඅ්ා,යඅලද;  

 HIV අක්ෂයඅලර යයඅ්ාඅමලලල්ියය,ාඅිලලිබ අලය ලීයඅක්රලම ප,යන්අලෙය,යීාඅ්රිය,ත්මමඅිරීමමඅ් ා,අ
ලපර-ශලය ජානයඅමරනුඅෙබිත.  
 

CRG මැදිහත්වීම සඳහා විපරමක් (A CASE FOR CRG INTERVENTIONS) 
CRGඅමලිහමත්අීමමඅප්රජා,අතුෙඅHIV අක්ෂයඅලර යයඅා,අමලලල්ියය,අාය,ප්තිිවයත් අඑමගින්අපුද්යෙිතන්අය්ම්මඅ
ලේඅලර යඅලාතඅලය ුරරුඅීමමත්අවියා,අලපන්ානඅබලවින්අඒඅ් ා,අප්රුද්ත,ාඅෙබ,අ දීමඅපාු අීමඅිවලේ.අ
එලමන්මඅම,නාඅිමිකම්,අප්රා්ධධනයඅ්ාඅ්ත්රී-පුරුෂඅ්ම,න,ත්මත,ායඅශරක්ෂ,අිරීමමඅලර ගීඅප්රිවා,රඅාෙඅ

ලෙය,යීත,ායතඅබ,ධ,අමරනඅබ,ධමඅජායඅයලනීමතඅාලයයත්අලද.අ 2030අ ානඅවිතඅHIV අක්ෂයඅලර යය අා,අ
මලලල්ියය,අා්ංයතයඅුදලිනුපුත,අයලීමල්,අයරුදිනන්අයධිඅයාය,න්,අමෙ,ප අම,නාඅිමිකම්,අා,අ්ත්රී-පුරුෂඅ
්ම,න,ත්මත,ායඅයන,දීඅ්ංරාමඅාෙඅාලයයත්මමඅප්රජා,අ්ංා්ධධනයඅලමල්ධඅයලඩිාමඅබෙප,අිවලේ.අරතාල්අ
තුෙඅයධිඅයාය,න්,අප්රජා,ාන්අ අම,නාඅිමිකම්,අා,අ්ත්රී-පුරුෂඅ්ම,න,ත්මත,ායඅා,අබලඳිඅයලතු අලමමඅප්රධ,නඅ
ලර යඅ ාුදලදඅ විවිධ,ම,රඅ ලේඅ ාතඅ ලයනඅ ඇත.අ ල්,අ යතරඅ මලපීඅ ලපලනනමඅ යලතු අ ානුලේඅ ්ම,ජීයඅ
යප්ර්,යය අලාන්තඅලම තඅ්ලෙීමම අප්රාණ්ාත්ායඅමූලිමඅමරඅයනිිකන්අයධිඅයාය,න්,අප්රජා,ාන්අඅාතඅල් ්යඅ
ල් ා,ාන්අ ෙබ,අ යලනීමතඅ බ,ධ,අ පුදණුීමම අ ා්ධය,අ ප,යමඅ මරඅ යනිිකන්අ යලරහීම අ යධිඅ යාය,න්,අ මෙ,පඅ
්,පර,ධීමරයයතඅෙක්අමෙඅනීිවඅපලනීමම අම,නාඅිමිකම්,අභුක්ිවඅවිඳීල්,අනියා්අඋුරර,අයලනීම අල් ්යඅ
ල් ා,ාන්අාෙඅඇිවඅයමර්මනයඅ්තාභ,ාය අලද්ීයයඅම්ටතිකන්අලමමඅාලාිලිවලාොල්අාෙදීඅලර යඅයාධ,නමතඅ
ෙක්අ ප්රජා,ාන්ලේඅ යාශයත,අ යය,ෙඅ ලම ත්තමරුාන්අ විිකන්අ නිාලරිහාඅ ්න්නිලදයනයඅ ලන ීමමඅ ලා අ
්න්නිලදයනයඅිරීමමතඅයලප ලා ්ත්අීමමඅාලනිඅලද්ය. 



APCASOඅවිිකන්අCRGඅයාශයත,අඇයයීමතඅෙක්මරනඅඋප,ංයයක්අාඳුන්ා,අදීඅඇිවඅයතරඅඑයඅයපලේඅලද්ීයයඅ
ලක්න්ද්රයතඅ්තා,නඅාෙඅ්ාඅCSOඅාවුල්මරුාන්අයතරඅ්රිය,ාතඅනංා,අිවලේ.අඑලමන්ම අUNAIDSඅ්ායයඅ
ඇිවාඅමෙ,පලයන්අලත ර,යත්අ්ංමල්පඅ්තාන්අිලලිබ අ්ම,ලෙ ානයක්අිකුරඅමරඅිවඅලේ. 

අ 
පාතඅයලක්ලාන්ලන්අඑමඅ්ම,ලෙ ානලේදීඅා,අයාශයත,අඇයයී්,අාෙදීඅලාලිවූඅCRGඅයලතු අලද: 

 ්තා,ධීනඅම,නාඅිමිකම්,අ්ාඅ්ත්රී-පුරුෂඅ්ම,ජාභ,ායඅ්්,බන්ධඅාලා්තාන්අා,අලර යඅනිා,රයඅා,අ්ත්රී-
පුරුෂඅ්ම,න,ත්ායඅයනඅ්ංරාමඅ2ිමමඅ්ංමලිතඅාලා්තාන්අ් ා,අප්රම,යාත්අතර්,අයරුදයල්අා,අ්ායඅ
ලන මලිවඅීමම; 

 ප්රජා,අමණ්ා,ය්,අා,අයධිඅයාය,න්,අප්රජා,අ අාෙතඅයාශයඅල් ා,අ පප්රජා,-මූලිමඅවායයඅපීමක්ෂයයඅඇතුු ා අ
්ලපයීමත අාලා්තාන්අපලාලත්ීමමතඅා,අයධීක්ෂයයතඅඔවුන්අනිලය ජානයඅමරනඅ්ංවිධ,නඅාෙතඅයාශයඅ
්ශජුඅයරුදයල්අප්රම,යාත්අලන මලිවඅීමමඅලා අිරිකාක්අලන මලිවඅීමම; 

 ලර යයඅ නිා,රයයඅ ්්,බන්ධඅ ප්රජා,-ලන ානඅ ප,්ධශාමරුාන්අ යතරඅ ම,නාඅ ිමිකම්,, ්ත්රී-පුරුෂඅ
්ම,න,ත්මත,ායඅ්ාඅප්රජා,අ්විබෙඅයලන්ීමමඅිලිවබ අයලනුාත්අිරීමමක්අිකුරඅලන ීමම;අ 

 නීිවඅ් ්,ප,යමිතන්අා,අනීිවඅ්රිය,ත්මමඅමරන්නන්අප්රම,යාත්අපියිහඅයලනුාත්අලන ිරීමමඅමගින්අයධිඅයාය,න්,අ
මෙ,පඅාෙඅපුද්යෙිතන්ලේඅප්රජා,අයිතිවා,ිකම්,අාෙතඅබෙපත්,අඑල්ෙඅමරනඅයුවා්,අඇිවීමඅිවීමම; 

 ම,නාඅිමිකම්,අා,අ්ත්රී-පුරුෂඅ්ම,න,ත්මත,ායඅිලිවබ ාඅ්රිය,ම,ීමඅප්රජා,අා,අයධිඅයාය,න්,අමෙ,පඅතු අ
ා්ංයතඅතත්ායන්අඔවුනතඅබෙප,නඅශම,රයඅිලලිබ අඇිවඅලන යලනුාත්භ,ාය.අලමයඅක්ෂයඅලර යය ා,අ
මලලල්ියය,ාඅතු අාා,ත්අමලපීඅලපලන්; 

 ක්රලම ප,යඅ්ංා්ධධනඅා,අයරුදයල්අයයුර්,පත්අාෙඅිකතඅාලා්තාන්අ්රිය,ත්මමඅිරීමම අනිීමක්ෂයයඅ්ාඅ

ඇයයීමඅයක්ා, අවිවිධඅම්ටත්,අාෙඅරතාලින්අලර යඅනිා,යඅාලා්තාන්අ්රිය,ත්මමඅිරීමමඅ් ා,අප්රජා,ාන්, 
ිකවිල්අ්ංවිධ,නඅා,අයධිඅයාය,න්,අමෙ,පඅපුද්යෙිතන්ලේඅප්රම,යාත්අ්ාභ,ගීත්ායක්අලන මලිවඅීමම.අ 
 
ම,නාඅිමිකම්,අා,අ්ත්රී-පුරුෂඅ්ම,න,ත්මත,ායඅ් ා,අඇිවඅබ,ධමඅHIV අක්ෂයඅලර යය අා,අමලලල්ියය,අ
නිා,රයයඅ්්,බන්ධඅම,ර්යක්ෂමත,ාඅා,අප්රම,යයඅහීනඅමරනුඅෙබිත.අඑමඅනි්,අලමමඅා්ංයතඅතත්ාඅ3අ
මලාලීමඅඋලය්,අල්,අිලලිබ ායඅ් ාන්අිරීමමඅයනිා,්ධයඅලද.අයධිඅයාය,න්,අමෙ,පඅඉෙක්මඅමරයත්අලර යඅ
නිා,රයඅාලා්තාන්අාෙඅ්,්ධාමත්ායඅ්ාිවමඅිරීමමඅ් ා,අතීරන,ත්මමඅශධ,රමරුාන්අඉත,අාලයයත්අ

ය.අඑලමන්මඅලර යඅනිා,රයඅාලා්තාන්අහීදීඅCRGඅමලිහාත්ීමමඅලමල්ධයඅ්ම,නඅප්රුද්ත,ායක්අෙබ,අිහයඅ
යුතුය. 

 


